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poet na r. 1901 — Celní samostatnost
Uher — Prplav Povážím k Ode —
Prplav dunajsko-vltavský — Úpadek
bursy vídeské — Organisace eských
spoitelen.

(10. listopadu 1900.) 131

Zemská pirážka ke státní dani z líhu— Absolutism a státní finance — Bo-
senské dráhy a uherský kombinovaný
tarif do Levanty — Prplavní agitace
v Rakousku — Anketa o termínovém ob-
chod obilním — Bursovní ztráty praž-

ských spekulant — Nouze o uhlí, Opava,
Víde, Praha,

(10. prosince 1900.) 211

Rok 1900 na burse — Kursovní ztráty

v Berlín, Vídni, Praze a Budapešti —
Pražské banky— Nové nmecké bankovní
podniky v Rakousku — Spojení eské
eskomptní banky s dolnurakouskou spo-

leností eskomptní — Bankovní úpadky
berlínské — Rozpotová provisoria v Ra-

kousku a v Cechách — Dluhy a rozpoet
msta Prahy.

(10. ledna 1901.) 285

Rakouskouherská banka v prvním roce

nových stanov — Podíl státu na výtžku
banky — eské filiálky bankovní — Zá-

ložny a eské podnikání prmyslové a
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obchodní — Statistika eských záložen
— Ruské finance.

(10. února 1901.) 368

Státní rozpoet na r. UíOl — Opuštní
investiního rozpotu — Optné vydávání

umoovací renty — Bohm-Bawerkv ra-

kouský blahobyt — Zvýšený výnos
státních daní a nepímých dávek —
Zdanní akciovjxh spoleností — Povaha
akciových spoleností — Ostatní pod-

klady Bohmova optimistického nazíráni
— Rozpotové exposé a bursa — Ná-
prava mny a mincovní program na rok

1U)1.

(10. bi^ezna 1901.) 437

Finanní politika státních drah želez-

ných — Finanní význam státních pro-

jekt priiplavních — Pepjaté nadje
v psobnost vodních cest vnitrozemských
— Prplavní projekt uherský — Bankovní
bilance za r. 1900.

(10. dubna 1901.) 518

"Válený rozpoet* Anglie na rok 1901
— Podnikatelská a spekulaní innost
bank eských.

(10. kvtna 1901.) 597

Da z jízdních lístk železniních —
Státní úetní závrka za rok 1899 —
Osobní doprava po železnicích — Do-
prava po parnících a tramwayích — Státní

pjka pro investice železniní a vodní
— Pjky loterní a prémiové — Spolený
rozpoet íše — Svaz eských spoitelen
— Poštovní spoitelna v Rakousku —
Penžní trh — Banky cedulové v Ra-

kousku, Nmecku a Švýcarsku — Valutní

krise ve Španlsku.

(10. ervna 1901.) 678

Zemský rozpoet království eského
na r. 1901 — Zemská dávka z piva —
Místní železné dráhy zemí garantované

a jejich finanní výsledky — Nová emise

rakouské renty korunové — Výdaj ban-

kovek desetikorunových — Bankovní a

prmyslová krise v Nmecku - Podvodné
zakladatelství — Pi-vní státní rozpoet
knížectví ernohorského.

(10. ervence 1901.) 764

Výnos osobních daní pímých v Ra-

kousku 1900 — Spolenosti pro pojišo-

vání na život — Prmyslová a úvrní
krise v Nmecku — Dokonení místní

dráhy Posázavské a turistika v okolí

Prahy — Železnice a kuáctví.

(10. srpna 1901.) 842

Stažení posledních státovek z obhu
— Placení zlatem — Zlatý poklad banky
Rakouskouherské — Thesaurace a od-

plývání zlata do cizin\'.

(17. záí 1901.) 914

Rozhledy zemdlské, prmyslové a obchodní.

První sjezd slovanských emeslník a

živnostník v Praze — Manifestaní sjezd

eského kupectva v Turnov a sjezd ku-

pectva uherského — Industrialisace Uher
— Oprava volebních ád do komor ob-
chodních — Mezinárodní kongres pro
obchod obilní — Podmoské telegrafování

a nové kabeh' nmecké. 49

Sjezd rakouských prmyslník ve Vídni
— Bosenské dráhy a Dalmácie, Uhry a

Rakousko — K bilanci Pražské obchodní
komory — Paížská výstava. 135

Rolnický sjezd v Praze — Hospodá-
ství a národnost — eské problémy ná-

rodohospodáské. 214

Hospodáské rozhledy za rokem 1900
— Rolnické pomiy, skladišt družstevní,

ubírání kapitálu a nouze o nevstv —
Prmysl textilní, cukerní a strojnický —
Železnice a labská doprava — Vodní
cesty vnitrozemské a naše projektj' pr-
plavní — Telefony v mstech eských
a nmeckých — Ruský konsulát v Praze
— Obchodní musea v Bukurešti a Petro-

hrad a rakouští komerní referenti v ci-

zin — Svj k svému a » pravda* v ži-

vot hospodáském. 290

Hospodáský program vlády — Tržební
bilance naše za rok ItOO — Zemdlské
produkty — Prplavní pedloha v Prusku
Splavnní Vltavy v Praze —

• Splavnní



stedního Labe — Pražská paroplavební

spolenost. 373

Statistika vzájemného obchodu rak.-

uherského — Úinky zrušení mlecího
ízení ve zvýšeném dovozu uherské
mouky do Pedlitavska — Cel"í válka
Ruska s Nmeckem a Severoam. Unií —
Agrární cla v Nmecku a celní pirážka
na ruský cukr v Americe — Celní rozpor
mezi agrárníky a industrialist}- v Rakousku
— Báská produkce v Rakousku a v Ce-
chách 1899 — Báský prmysl svta
— eský ruch podnikatelský — Vládní
pedloha investiní — Dráha z Rakovníka
do Loun — Spojení s Dalmácií trajekty

moskými — Železnice transbalkánská —
Jednání o braneckém kontingentu a úlevy
v branné povinnosti. 442

Rozšíení obchodních akademií na
ústavy tyleté — Vady vyššího škol-
ství obchodního — eské odborné školy
v eských Budjovicích — Zemská školní
rada živnostenská — Hospodát^ské ob-
ležení Olomouce — »Svj k svému« ve
vládních výnosech a v nmeckém emesl-
nictvu pražském. 522

Prplavní pedloha vládní a zmovací
návrhy v parlament i mimo parlament
— Strach agrárník z prplav — Me-
liorace a regulace — Nové místní dráhy
— Nepímá výnosnost dopravních pro-
stedk — Sociální zetele — Technika
a hospodáství — Komunikace a vojen-
ství — Správné urení zaizovacího ka-
pitálu a výnosnosti — Státní obti pro
komunikace — Hospodáská spoleenstva
na Morav. 599

Pedloha zákona o drahách bosenských
— Pedloha investiní a vodní — Zpráva

výboru o vodních cestách — Sjezdy
o vodních drahách na Morav a píní
i prplavní spolek moravský — eská
spolenost národohospodáská v Praze
1900 — Keramická V3''stavka eského
obchodního musea v Praze — Hospodá-
ská innost Národní jednot}' pro východní
Moravu — Zívnostnictvo proti prmyslo-
vým ústavm vzdlávacím a živnostenské
dodávky pro vojsko ^— eské odbory
zemdlských rad v echách a na Mo-
rav. 685

V3'hlídky na úrodu v r. 1901 — Schvá-
lení zákon o stavb železnic a drah
vodních — Nadje prmyslu — Státní

sí železniní a vodní doprava po Labi
a Vltav v roce 1900 — Nové kursy
národohospodáské v Praze — Nová dvoj-

tídni eská obchodní škola v Praze —
innost státu na povznesení malých živ-

ností — Technolog] cko-prm3'slové mu-
seum v Praze — Malá úast a pomíjení
eského živlu pi s'átní akci živnostenské
— Výsledky zemské akce — Prmyslové
a obchodní školství pokraovací v e-
chách 1900 — Konsumní úvr v drob-
ných živnostech a obchodech — Infor-

maní kanceláe. 770

Sjezd eského rolnictva v Opav —
Pípravné kroky ku provádní zákona
o vodních drahách — Pístavy v Praze
a na Smíchov — Uherské plány —
Prplavní pedloha francouzská — Nové
prplavní projekty v Rusku — Osnova
celního tarifu nmeckého — eská akc.

tkalcovna v Zábehu. 845

Sjezd pro vnitrozemskou plavbu ve

Vratislavi — Vodní stavby a projekty

v Prusku a u nás — Reforma živno-
stenského ádu v Rakousku. 915

Rozhledy sociální.

Volby do živnostenský'ch soud — So-
cialistické kongresy v Štýrském Hradci,
Ces. Budjovicích, v Mohui a v Paíži— Kongres pro dlnické byty — Výdl-
ková a hospodáská spoleenstva v N-
mecku. 54

Sociální politika pi dodávkách veej

-

ný^h — Podprná pokladna pro hospo-
dáské dlnictvo v Uhrách — Uherská
agrární politika. 3-,

Proti alkoholismu — Smutný primát
Slezska a Moravy, Halie a Bukoviny
v alkoholismu — Mezinárodní kongres
proti alkohniismu ve Vídni — Dlnické
úrazové pojišování v Rakousku 1898 —
Uednické útulny — .-Miance podnikatel
a dlník v Anglii. 221

Stávky a výluky 1899 v Rakousku,
Nmecku, Francii a v Anglii — Hornické
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hnutí v echách — Stávkový zákon Mil-

lerandv — Návrhy na zízení dhiických

komor ve Francii a v Rakousku — Nový

zákon domovský. 298

. Zpráva živnostenských inspektor o do-

máckém prmyslu v Rakousku — Osnova

stávkového zákona ve P^rancii — Proti

italským dlníkm v Nmecku — Soci-

ální innost a naše ženy. 377

Nemocenské pojišování v Rakousku
l8Vt8 — Stávkový ruch v Rakousku líOO
— Stávka v Národním Divadle — Stávky

v cizin — Ceskoslovanská obchodnická

beseda — Ubývání obyvatelstva na e-
ském venkov — Píepliováni zastaralých

obor zamstnání — Uednická anketa

ve Vídni — Osmihodinový den pracovní

pro hornictvo v Anglii a rakouský par-

lament — Schze pracovní rady — Otto

Wittelshofer. 450

Výsledky sítání obyvatelstva v Ra"
kousku — Odlidfíování venkova — Ju-

bileum SOletého trvání organisace angli-

ckých strojník — Pojišování podnikatel
proti stávkám. 529

Dlnická úrazovna v Praze v r. 1899
— Zízení rakouské spolenosti pro dl-
nickou ochranu — Ústddiií ústav pro

dobroinné snahy v Paíži — » Office

sociál* v Lyon — Sociáln politická

innost vlád}' Millerandovy. 607

Výroní zpráva živnostenských inspek-

tor rakouských — Závady v podnicích

maloživnostenských - Devítihodinnádoba

pracovní v dolech uhelných — Sjezd Dl-
nické Akademie — Pedloha zákona
o pensijním zaopatení soukromého úed-
nictva — Ustaveni rakouské spotenosti

pro dlnickou ochranu — Sjezd sociální

demokracie uherské — Sousteování
obvvatelstva v mstech — Berlín, Londýn.

691

Rozšíení koaleního moru v echách
a prostedky reformní — Vysthovalectví

z Rakousko-Uherska - Reorganisace živ-

nostenské inspekce v Uhrách — Mezi-

národní kongres hornický v Londýn a

devítihodinná pracovní doba v hornictví

v Rakousku. 778

Pomiy úednictva samosprávného —
Nedlní klid letní v pražských obchodech
— Rozmnožení obvod živnostenské in-

spekce v echách — Pijácký rozpoet
Virtemberska. 850

Letní dovolené v závodech obchod-
ních a prmyslových — Stávka ocelá-
ských dlník v Sev. Americe — Poji-

štni podnikatel proti stávkám v Ra-

kousku — Novela k zákonu o živnos-

tenských soudech v Nmecku — Socia-

listické sjezdy v Americe, Norsku a Dán-
sku. 919

Rozhledy školské.

Autonomisace nebo postátnní školství

— Heslo autonomie národním fetišem —
Stíny nynjší autonomie školské — Obavy
i ped úpln3'm postátnním — V\'chodi-

štm z toho: školský program eské
strany lidové — Nutnost rámcového zá-

kona íšského — Zodbornní školství —
W. Bolscheho >Wirklichkeitsunterricht<
— Mezinárodní sjezdy pro obecné a

stední školství v Paíži. 58

Volební sliby uitelstvu — Zklamání
všteb pedsednictva Usted. spolku —
Skutenost otázky úpravj' služného —
Poteba duševní a politické organisace
uitelské — Školství na sjezde sociální

demokracie eskoslovanské a nu sjezde
slovinských klerikál — Ze školské sta-

tistiky — Význam a psychologie hr\'- —
Tolstoj o náboženském wchování.

140

Poteba pronikavjšího reformování
školství všech stup — Poteba reformy
uitelského vzdlání Snah\- k odstra-

nní liberálního zákona školského —
Hlavní vady nynjšího školství — Po-
teba tíd a škol pro slabomyslné, ústa\y
pro spustlé žákj- — Poteba zvláštních

léka školních — Poteba národního a
odborového osamotnní školství — Po-
teba omezení byrokratismu ve školství
— Paul Lacombe o reformách ve školství

Poteba organické spojitosti všeho škol-

ství — Mezinárodní dopisování mládeže
— Školní spoitelny v Belgii a Francii
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— Hypnosa a suggesce pi výchov —
Hygiena lidského hlasu — Vj-šší školství

ve Spojených Státech — Kurs paedago-
gické psychologie v Petrohrad — Spolek

pro umlé vykrašlování škol v Berlín.

225

Požadavky uitelské v posledním za-

sedání snmu zemského — Uitelská or-

ganisace v rozhodující dob se ukázala
býti nepevnou — Neupímnost poselstva
k uitelstvu — Povolení zatímních po-
žadavk nejnižším tídám platebním —
Ochota zemského výboru k jich pouká-
zání — Poslanec ze ad uitelských —
Krise v uitelské organisaci — Rozvoj
Ddictví Komenského — Prof. Schigut
o rakouském školství odborném — Or-
ganisace školství neodpovídá životu —
— Poteba nové organisace školství —
Návrh takové organisace. 301

^ Postup klerikalismu do školství —
Školství ve Francii — »Loi Falloux« —
Protiklerikální návrhy Ferryho — Rozvoj
stedních škol klerikálních ve Francii —
Úpadek stedních škol laik — Návrhy
nynjší vlády francouzské — Klerikalism
ve školství belgickém — Klerikální ruch
ve školství rakousko-uherském — Ze
statistiky stedního školství rakouského— Jednostranná politika poslanc slo-

vanských — Nevyplacené pídavky ui-
telstvu v echách — Bída uitelstva
v Cechách píbuzná s bídou uitelstva
ve Španlsku — Universitní prázdninové
kursy uitelské. 381

Vci^ školské na íšské rad — Trnníe o školství — Zmenšené vydání v roz-
potu na školství — Žádost haliského
uitelstva k íšské rad — Symptoma-
tický hlas uitelský po sestátnní obec-
ného školství — Útoky na školu a ui-
telstvo v panské snmovn — Pilné
návrhy posl. erného — Rozšíení ex-
ercicií stedoškolských — Vci školské
ve snmovn uherské — Výnos císae
nmeckého o reformách ve školství sted-
ním — Pokusy o ref >rmu školství sted-
ního na Rusi — Pestávky pi vyuování— Drama »Flachsmann als Erzieher« —
Volání po zjednodušení nmeckého pravo-
pisu — Povolení návštv vyuování —
Alkoholism mezi žactvem škol obecných— Výstava »Umní v život dítte €.

456

Postupující rozklad uitelské organisace— Píiny rozkladu — Zmna taktiky
v Ústedním vedení — Výsledky nové

taktik}^ — Poslední rozhodnutí zemského
výboru v otázce služného uitelstva —
Smutná perspektiva uitelstva do budouc-
nosti — Poslední valná hromada delegát
— Nov}^ obrat v taktice — Úb3'tek zkou-
šen3'ch sil uitelských — Vzrst neob-
sazených míst uitelských v echách —
Zpráva zemské školní rady — Sjezd po-
krokového uitelstva moravského v Brn
— Porušení immunity poslance-uitele —
Postup klerikalismu do školství — Emil
Zola proti škole konfesionální. 533

Pokrokové hnutí v uitelstvu morav-
ském — Snahy a cíle hnutí tohoto —
Spisek dvrník pokrokového uitelstva

moravského — Cíl pokrokového hnutí

v uitelstvu moravském — Studie o na-

šem školství obecném — Škola našeho
venkova. 609

Macešská pée zem o uitelstvo —
Hrozivé píznaky hmotné bídy v uitel-

stvu — Nový elaborát subkomitétu zem-
ského výboru na úpravu uitelských
plat — Projednávání jeho v zemském
výboru — Politická svépomoc uitelská
— Uzákonní stedoškolsk3Xh extensí —
Extense uitelstva škol obecných a m-
šanských — Sjezd eských pírodozpytc
a lékav o školských otázkách : pet-
žování mládeže, masturbaci s hlediska

školního. 697

Pijatý zákon o služném uitelstva —
Jeho pednosti a nedostatky — Jednot-

livá jeho ustanovení — Do jaké míry
spluje oprávnné požadavky uitelské.

783

Vci školské na snmích zemských —
Úprava právního postavení slezského

uitelstva — Nový disciplinární ád pro

uitelstvo moravské — Zákon o uitel-

sk5^ch pensích na snmu dolnorakouském
— Tsnopis na mš. školách v Horních

Rakousích — Dvacetileté trvání spolku

pro eské feriální osady — Prázdninové

kursy uitelské — Feriální kursy univer-

sitní v cizin. 853

Valná hromada delegát Ústedního
spolku jednot uitelských v echách —
Bilance nynjšího vedení — Pijatý zá-

kon na služné uitelstva v echách
u srovnání se souasn pijatým záko-

nem na služné uitelstva ve Slezsku —
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Pípravy ke svazu všeho uitelstva esko-
|

moravského — Odchod a resignace Sla-

slovanského — Obmýšlená záložna svaíu
— Uitelské knihkupectví v Brandýse n. L.

— Odepení náhrady za substituci posl.

erného — Sjezd absolvent pedagogií

Konflikt na schzi delegát Úst. spolku

mníkova — Snahy »Jednoty uitelstva
škol mšanských* a její úspchy —
Sjezd a valná hromada uitelstva mš.
škol na Morav — Návrhy na reorgani-

saci škol mšanských. 921

Rozhledy literární a umlecké.

Slovo úvodem — Vedení národního
divadla v nových rukou ^— innost od-

stupujícího družstva — ím se divadlo
oddaluje lidu — Nepkné zjevy pi boji

o divadelní správu — Bývalý editel F.

A. Schubert — Zavedení nové správy
divadelní byl in politický — Nový aso-
pis belleti-istický >Zvon« —Nový odborný
list »eské Knihovnictví* — f prof.

Eduard Albert 62

Tetí výstava » Mánesova « — Náš um-
lecký »svt«. Studentstvo vysokoškolské
si výstavy tém ani nevšimlo; za to

dlnictvo — »Manesv* list k eské ve-

ejnosti; jeho innost a jeho publikace.

145

Kalendáe

Literatura pro mládež

230

307

Divadelní: nové kusy dávané za nové
správy; režie, herectvo; nový pokus o
popularisování divadla — Slovo o kritice

— Úmrtí. Husv pomník 386

Boj o Zeyera — Hudební 461

Publikace >Slovensko« a vzájemnost
eskoslovenská — »Bedíich Smetana«
Ot. Hostinského — Z umleckých výstav
v Praze 539

Práce archaeologické — Z literatury

lidopisné — Gebauerv Staroeský slovník

— Zemská galerie — Václav Brožík —
V^ýstava Krasoumné jednoty 615

Prof. Mareše »ldealism a realism v pí-
rodní vd* — V.-Kuntické »Vzpoura«
— Souborná vydání a nová vydání —
Nerudovy Sebrané spisy 702

M. A. Šimáek, Svtla minulosti —
Ffitz Schuhmacher, Im Kampfe um die

Kunst. Beitráge zu architektonischen
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Rukov sociologie.

I

P e d e s 1 o v. Zamýšlím tu v Naší Dob ást po ásti podávat

soustavu sociologie, a to ve form rukovti.

Rukovt sociologie, trvám, je dnes už možná, alespo se chci

pokusit o kritický pehled badání sociologického ; z práce samé nej-

lépe vynikne, že a pro nynjší stav sociologie vedle výkladu uení
samého yvžaduje veliký pozor na otázky methodologické.

První oddíl; methodologický.

I. Podstata a methoda sociologie.

O podstat a method sociologie jednají ve svých spisech socio-
logové, autorové rzných soustav sociologie; budou uvedeni v následu-

jící historii sociologie. Mnozí mají o method sociologie spisy zvláštní,

na p. de Roberty La sociologie, Essai de philosophie sociologique, 1881.

Posud je nejužitenjší, promyslit si z Comtea dotyné partie methodolo-

gické, tedy

:

Cours de philosophie positive * (ed. Littré 1877) I., 1. a 2. a VI,,

58.— 60., pednášku o podstat posit. filosofie a hierarchii vd, IV., 46.— 49.,

pednášku o podstat a method sociologie.

Comteovy idee zpracovány jsou v soustavu logickou J. St. Míliem
A System of Logic ^, 1872: kniha VI. o methodách vd duchových. Podle

píkladu Míliova pojednává se o methodách vd a specieln také o sociologii

v novjších logikách; na p. u Wundta, Logik - 1893, II., 2, také

Sigwart a j.

Dílthey, Einleitung ín die Geisteswissenschaften. Versuch einer

Grundlegung z. d. Studium der Cesellschaft u. d. Geschichte, 1883, I. sv.

Odborníci jednotlivých disciplin sociologických po-

dávají úvodem úvahy methodologické také o sociologii a ovšem o pomru
své vdy k sociologii ; obzvlášt historikové, ekonomikové, státo-
vdcové, právníci; tato literatura bude uvedena na svém míst.

1. Poteba klassifikace véd pro urení podstaty
filosofie a sociologie. Živ si vzpomínám na nejistotu, ve které

Jsem se ocitoval na poátku svých studií akademických: chtl jsem

studovat filosofii a zárove jsem ml sklonnost k sociologii — ale
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jak se lovk stane filosofem? Co a jak musí studovat? Mathe-

matik, fysik, také právník a medik má uritou vdeckou dráhu, má
dokonce uren termín a obsah zkoušek, ale — filosof? Doktor medi-

cíny smí léit, má uritou dráhu životní, praktickou, ale doktor

filosofie? Titul, víc nic — ba smí volit poslance ....

Sbíral jsem rzné definice filosofie, etl rzné pednášky o » do-

mnlém úpadku filosofie« a pod. themata zejména pednášek vstup-

ných, ale nezmoudel jsem. Ve své úzkosti osmlil jsem se prosit

o radu slaveného filosofa — abych prý prostudoval djiny filosofie.

Divné mn to bylo: djiny filosofie, ale já bych se byl spokojil

filosofií. Než dal jsem se do chronologického studia filosof a tu

utkvl jsem hned na Platonovi. A práv to také mne chytlo, že

již Plato se trápil definicí, co je filosof a co je sofista. Platonovy

klassifikace vedly mne ke klassifikacím vd pozdjším a tak jsem

se adou dostal až ke Comteovi. U nho nalezl jsem zárove
pouení o tom, co je sociologie. Pochopoval jsem, že úplnou klassi-

fikací, úplným vylíením vd speciálních také pojem a obor filo-

sofie pesnji bude uren. Tak vznikly: Základové konkrétní
logiky.^)

Je patrno : Úplnou klassifikací vd uruje se místo, jež každá

vda a specieln sociologie má v soustav vdní, soustav vd.
Uruje se tím zárove pojem filosofie. Vidt z vývoje logiky za

poslední léta a vidt to zejména také z methodologických prací

specialist sociologického oboru (státovdc, ekonomik atd.), jak

klassifikace vd je naléhavým úkolem novodobé filosofie ; obzvlášt

také veliký a bohatý obor vd sociologických (»sociálních«, jak se

íkává) nutí ke klassifikací. Na p. C. Menger^) z ekonomik,
Jellinek'') ze státovdc, Lehmann^) z právník atd.

Pro sociologii je pouný práv Comte, jak klassifikací vd a

urováním pojmu filosofie ustanovuje pojem, obor a methodu socio-

logie. Comteovi to bylo tím nutnjší, že v dob jeho o podstat

sociologie byly pojmy mnohem neuritjší než dnes; ostatn jasní

se názory posud jen zvolna. Když jsem ped lety mluvíval o socio-

logii, mnozí uení pánové nedovedli slovo a pojem odlišit od — so-

cialismu; dnes alespo zdomácnl název. Podobn se sociologii

^) 1885; peklad nmecký 1886 je v tom onom rozšíen a poopraven. Zá-
kladní myšlénku a smr uznávám posud; to ono bych dnes formuloval jinak.

^) Untersuchungen uber die Methode der Socialwissenschaften und der poli-

tischen Oekonomie insbesondere, 1883.
•') AUgemeine Staatslehre, 1800, 3—111.
*) Die Systematik der Wissenschaften und die Stellung der Jurisprudenz, 1897.



vedlo v Nmecku, teprve v posledních letech Comtev (prý nad

míru nefilologický) název : sociologie tam zdomácuje. Ze práv se

sociologií jsou obtíže zvláštní, to pozorovat už z toho, že se stále

ješt tak mnoho píše o method sociologie. Množství sociologických

disciplin nutí k urování pomr jednotlivých véd mezi sebou a

k sociologii, k témuž úkolu vede rznost škol resp. method (na p.

v ekonomii).

2. Obrazec klassifikace všech véd. Zklassitikujme si

tedy všecky vdy

:

Klassifikace vdní, vd.

Vdy
theor etické

abstraktní

I. 1. .Algebra, mathe-

matikat. zv.vyšsí

II. 2. mechanika

III. 3.

4.

IV. 5.

fysika

chemie

biologie

v. 6. psychologie

7. sociologie

jazykozpyt

aesthetika

10. logika

konkrétní

geometrie

B -\- C. ásti akustiky, hy-

drostatika atd., astrono-

mie, kosmologie, geolo-

gie, mineralogie atd.

(geofysika, geochemie atd.)

D. Botanika, zoologie

(anthropologie)

E. psychologie konkrétní

(lidoznalectví), psychol.

zvíecí

Konkrétní obory so-

ciologické
mluvnice

theorie umní

logika konkrétní (klassifi-

kace a organisace vd)

praktické

a. potáství všeliké, deskri-

ptiva

b -~- r. technologie v nejš.

smyslu (podmaiování prí-

rodv)

d. fytotechnika, zootechnika,

medicína (hygiena)

e. didaktika, paedagogika

praktická sociologie z=

politika

znalectví eí, uení eem
aesthetika praktická (umní
v domácnosti a t. p.)

logika praktická

filosofie.

3. Noetická zásada této klassifikace. Rozdíl vd
praktických a theor etických a v tchto abstraktních
a konkrétních. Z tohoto schématu myslivý tená sám vyte si

hodné mnoho. Vidí pedevším, že svt rozdlen na patero velikých

obor : vztahy íselné a prostorové — pohyb — hmota a její vlast-

nosti — život — duch.

Vdní o svt, o tchto oborech je uloženo ve vdách, a sice

má každá vda svj zvláštní pedmt. Kolik zvláštních pedmt,
r



tolik zvláštních vd, mžeme íci. Ovšem vzniká otázka, kolik je

tch pedmt zvláštních. Mluvit o »hmotovd« bylo by píliš ob-

sáhlé, svt hmotný rozpadá se na více oddíl a ástí; totéž platí

o »duchovd« a t. p.

Pouze objektivn, pedmtem, vdy nemohou být ureny,

proto že jsou vdami poznávajícího ducha; vda uruje se také

subjektivn zpsobem lidského poznávání. Sté stránky

lišíme pedevším vdy t h e o r e t i c k é a praktické. Rozdíl biologie

a medicíny na p. ukazuje, co tento rozdíl znamená: vdy prak-

tické urují se zvláštním cílem, úelem, kdežto vdy theoretické

mají úel svj v sob, ve svém pedmtu a ve své method, ve

vdní pro vdní, kdežto vdy praktické jsou vdami ad hoc.

lovk je práv bytostí theoretickou i praktickou zárove, má
nejen rozum, ale také vli a z pomru rozumu a vle vzniká práv
rozdíl vd theoretických a praktických. Vdy praktické založeny

jsou na theoretických
;
podle poteby k uritému cílu snášíme z n-

kolik, z mnohých obor poznatky. Pomr vd theoretických k prakti-

ckým je pomr zvláštní a jiný, nežli pomr vd abstraktních ke

konkrétním.

My totiž vdy theoretické rzníme na a b s t r a k t n í a k o n-

kretní. Píklad: biologie a zoologie. Svt totiž složen je z vcí,

individuí konkrétních, z jednotlivin; tyto jednotliviny jsou pedmtem
zvláštních vd a proto mohlo by být konkrétních vd poet ne-

síslný. Je jich dost, ale pece není zvláštní vda o každé jednotli-

vin, nýbrž o kategoriích jednotlivin. Tedy na p. zoologie o všech

zvíatech, akoliv i kategorie menší jsou pedmtem konkrétních

vd speciálnjších. Mže být specialista eknme pro housenky a

specialista pro Napoleona nebo Byrona.

Vedle skutených jednotlivin jsou pedmtem poznání » zá-

klady«,»prvky « tchto jednotlivin: a tyto »prvky«, »základy« studují

se vdami abstraktními. V jistém smysle pedmt vd abstraktních

není: pohyb na p. je abstrakce v tom smysle, že dány jsou vci
v pohybu; podobn íslo a tvar abstrahujeme z vcí (hmotných),

totéž platí o vlastnostech fysikálních a chemických, o život atd.

Jsou jednotlivá živá individua, život vlastn není.

V ustavení vd abstraktních jeví se ta subjektivní stránka

našeho poznávání. íkáme, že vdy konkrétní založeny jsou na
abstraktních. Je to pomr zvláštní a jiný, nežli vd theoretických

k praktickým, ale nemáme pro ty rzné logické pomry zvláštních

názv. Zoveme-li vdy abstraktní také základovými (fundamentál-



nimi), myslíme na to, že jsou základem nejen konkrétním, ale také

praktickým.

4. Poet speciálních vd. Co se potu vd týká, tož lze

íci, že každá piirozená kategorie jsoucna mže být pecimtem
zvláštní vdy. Ale ovšem o to bží, jak a kolik takových kategorií

se ustanovuje. Vidíme, jak vd stále pibývá. Ve vku starém bylo

vd málo a také ve vku stedním; v dob nové poád jich více a

více pibývá. Pibývá jich dlbou práce. O tomto vývoji bude e
ješt astji, zde zatím klademe si uritji otázku, mohlo -li by být

více nebo mén abstraktních vd, nežli v obrazci je uvedeno ? Podle

dnešního stavu poznání mohlo by být sporno, nemá-li se fysika a

chemie pojímat v jedno, snad i s mechanikou; jsou pKrodozpjlicové,

kteí celou pírodovdu pojmov pojímají jako mechaniku. Ale i v tomto

pípad lze, držíme-li se empiricky vývoje a skuteného stavu vdy,

klassiíikovat pírodozpyt uvedeným zpsobem. Podobn by jiní ne-

lišily mechaniky od mathematiky, nkteí nebudou lišit biologii od

chemie, psychologii od biologie a t. p. — — to všecko by odpo-

vídalo uritým (materialistickým, monistickým a p.) názorm filoso-

íickým, ale methodologie nedrží se pouze filosofie, ale také empi-

ricky daného vývoje, uritji eeno specialisace vdní. Poet desíti

abstraktních vd odpovídá dnešnímu stavu filosofie a vdy nejlépe.^)

Poet vd konkrétních nedá se ani apriorn ani empiricky

ustanovit. Mohla by být vda o každé dané jednotlivin; ale duch

lidský, toužící po jednotnosti svého vdní, nutn pro svou obme-

zenost poznává obsáhlejší tídy, kategorie jednotlivin. Lze tu vy-

slovit pravidlo to, že ve všech obQrech lišit mžeme konkrétní vdy
všeobecné resp. všeobecnjší a speciální (speciálnjší). Na p. djepis

všeobecný, speciální až pímo individuální (biografie)
;
podobn eko-

nomika všeobecná a speciální atd.

Co do potu vd praktických, tu podle složitosti a vážnosti

dosahovaných úel také budeme rozeznávat v'dy všeobecnjší a

speciálnjší.

5. Netoliko klassifikace, nýbrž také organisace
vd: stupnice vd. Pi naší klassifikaci nebží o pehled rzných
vd, nýbrž o klassifikaci pirozenou, organickou, organisující. Jsou

velmi podrobné a umlé klassifikace vd, ale práv umlé — nej-

lepší z nich mají vadu, jakou má klassifikace Linéeova.

^) Comte stanovil jich šestero: mathematika (mechanika vetena) — astro-

nomie — fysika — chemie — biologie — sociologie. Stanovení tchto pouze šestero

abstraktních vd je oividn neúplné (a do jisté míry proti zásadám Comteovým
samým).



Vdní všecko je jednotné, tvoí organickou soustavu; a proto

že vdní se historicky vyvíjí, vzniká otázka, jak se jednotnost

všeho vdní, in concreto vd dá logicky a methodicky provést.

Vdy jednotlivé vyvíjejí a zdokonalují se dlbou vdecké práce;

avšak dlba práce vyžaduje také organisaci.

lovk od pírody touží po vševdoucnosti
;
protože však také

jednotlivec se vyvíjí, že si nemže vdní osvojit všecko najednou,

rázem, nýbrž postupn ást po ásti, vdu po vd, vzniká otázka

methodická a didaktická, kterým poadem studovat? Podle abecedy

slovníka nauného nebo podle njakého logického pravidla?

Patrn podle pravidla. A pravidlo to v^^slovil už Sokrates
svou maieutikou: pojem má rodit pojem, tedy zaít tak, aby se pi-

rozen mohlo postupovat od pojmu k pojmu, od vdy k vd. Ko-

menský to ekl slovy: a primis et imis, per media ad ultima et

summa mentes hominum (veluti artificiosa quadam scala) eleventur

— duch lidský má být jakoby njakými umlými schody vynášen od

prvk a od nejnižšího, pes prostední k (vcem a pojmm) posledním

a nejvyšším. Comteova hierarchie vd je týž pojem, jen jasnjší

a vypracovanjší.

Hledíme-li zatím hlavn ke vdám abstraktním, tož máme ve

své klassifikaci zárove stupnici vd, ty schody Komenského : od

mathematiky poínajíc poadem budeme si osvojovat mechaniku, fy-

siku atd. Stupnice tato uspoádána je v celku tak, že vdy postu-

pují podle složitosti (mathematika je mén složitá než sociologie)

;

zárove védy podle poadu stupniného slouží jedna druhé (na p.

mathematika mechanice — psychologie sociologii) a konen stup-

nice má také význam historický, vdy se v celku poadem stup-

niným vyvíjely. Pravím v celku, protože musíme dlat rozdíl

mezi prvými pokusy vdeckými, které se ve všech oborech daly

souasn a mezi uvdomlým methodickým ustavením vd}'. Na p.

byla biologie zárove s chemií, ale pokud chemie nebyla exaktní,

nemohla být exaktní biologie.

Bude te úpln jasné, co znamená pouhý pehled vd a co

znamená pirozená, organická klassifikace: klassifikace vd je

analysí a synthesí pojmového organismu vdního, je ulánkováním

celé soustavy vdní.

6. Stupnice nemže být ist objektivistická,

vcná, je podstatn methodologická. Comte se svého positi-

vistického stanoviska ustupnil abstraktní vdy ist objektivn ; vy-

mýtiv psychologii jako vdu samostatnou a podídiv ji biologii, ml



stupnici objektivnou, stupnici lovka diváka, pozorujícího svt ze

svého positivistického kesla divadelního.

Takové ist objektivistické stupnice není, protože ten divák

lovk se také musí dívat do — sebe. Na to Comte chtl zapomnt.
Proto psychologie je nám také samostatnou vdou a tím samým
již je po objektivistické nepetržitosti stupnice. Abych to znázornil

:

U Comtea abstraktní vdy by se schematisovaly takto

mathematika — astronomie — fysika — chemie — biologie — sociologie.

Tím práv je oznaena ta objektivistická vcná nepetržitost.

Avšak té vcné nepetržitosti není. Alespo já nedovedu pi-

jmout tak jednoduchý positivistický monism (materialism nekritický)

;

podle mého názoru již mezi chemií a biologií vcná nepetržitost

pestává a pestává mezi biologií a psychologií. Schematisoval bych

tedy takto

:

mathematika — mechanika — fysika — chemie

biologie

psychologie — sosiologie

jazykozpyt

aesthetika

logika

filosofie.

Takto graficky naznauji, že stupnice vd má po výtce metho-

dický, nikoli vcný význam. Comte jak eeno odstranil psycho-

logii, zapomnl na jazykozpyt, na aesthetiku, na logiku pama-
toval, ale nerozhodl se o ní. Tím sestrojil si stupnici prostou a

objektivistickou, ale sestrojil ji na úkor noetiky.

Pírodovdy dají se objektivisticky a vcn ustupnit ; ale ducho-

vdy se takovému ustupnní vymykají, nebo jejich pomr vcný
je jiný. Jiný je pomr psychologie a sociologie a jiný vd tchto
k duchovým vdám ostatním. Slovo, e je svt zvláštní vedle svta
myšlenkového a hmotného; proto jazykozpyt rnethodicky závisí na
psychologii a sociologii, ale závislost ta je jiná, než-li jak biologie

visí na chemii.

Aesthetika opt má své zvláštní postavení v soustav vd,
proto že umlecké dílo a krása pírodní zase je svj svt zvláštní.

A konen logika: táž logika platí ve vdách všech a proto

lze se logice nauit hned v mathematice ; ale proto že každá vda
logických — hlavn methodických — pravidel užívá zpsobem po-

nkud pozmnným, proto že jiný pedmt nutí k jinému ponkud
postupu, plnost logiky vzniká poznáním vd všech. Proto logika



mže být v stupnici na míst posledním, akoli v jistém sm3'sle

zase všem vdám pedchází. Než o tom promluvíme zvlášt pi filo-

sofii, o níž platí totéž, co tu eeno o logice.

Shrnujeme: Máme vlastn stupnice dv — pírodovdeckou a

duchovdnou. Pomr obou tchto stupnic vcný nedá se vystihnout

stupniním nadadním, pomr ducha a svta je práv jiný. Je ja-

kýsi parallelism. Avšak methodicky a didakticky pro vdecké studium

lze vyjmenovaných desatero vd abstraktních ustupnit v ureném
poadí.

7. Pomry mez i vdní: nástroj nos t. Hlavní pojem stup-

nioní je nástrojnost ve smysle té Sokratovy maieutiky; organism

vdní vzniká z rozmanitých a zvláštních pomr mezivdních.

A pomr tch je mnoho.

a) Vdy praktické budují se na theoretických, na abstraktních

a konkrétních ; h) vdy abstraktní slouží za základ vdám konkrét-

ním ; c) vdy abstraktní stupnin slouží naduvedeným vdám ab-

straktním ; d) obdobn slouží vdy konkrétní konkrétním a tento

pomr se komplikuje tím, že mohou být konkrétní vdy více mén
všeobecné nebo speciální; e) obdobné pomry vznikají mezi vdami
praktickými a konen f) máme pomr vd (abstraktních — konkrét-

ních — praktických) k filosofii.

Jaká to rozmanitost pomr ! A pomry ty náležit objasnit a

vyložit je úkolem logiky konkrétní: soustava vdecká, soustava vdní
je organismem zvláštním, práv vdeckým, methodicky ustaveným.

Pedstavujeme si organism ten mimodk podle analogie organismu
živého, nebo njakého umlého stroje, ale to je jen analogie

;
posud

se však analogie té zneužívá a nadužívá, musíme si zvykat metho-
dické pomry mezivdní si pedstavovat ist logicky, prostorové

vztahy a dokonce obrazy hmotné logice neslouží. Stupnice tedy

na p. není nic linealního, a vbec soustava véd je soustavou sui

generis.

8. Je nástrojnost vzájemná?
ekli jsme, že theoretické vdy jsou základem praktickým:

co jsou praktické vdy vdám theoretickým? Co konkrétní abstrakt-

ním? Co abstraktní v stupnici nadadné, abstraktním v stupnici

podadným? Co obdobn platí pro pomr vd konkrétních (vše-

obecné: speciální)?

Nebudu všecky tyto otázky zodpovídat, staí ukázat, že tu

máme etné a docela nové úkoly logické. Posud i logikové i odbor-

níci o pomrech tchto málo kdy jednají pesn. A hlavn bére se

daný historický stav vd za stav již definitivní. Avšak historicky



daný stav a tudíž i pomr ved není roztídním a pomrem logi-

ckým. Každá vda ve svém okamžitém státu quo ustavena je nejen

logicky, ale také historicky; t. j. podle osobnosti vdc a podle cel-

kového stavu vdní a vdecké pesnosti- nalézáme v každé vd
pímsky vd jiných, osobní stanoviska jednotlivých pstitel atd,

Tedy na p. sociologie theoretická není posud pesn odlišena od

praktické politiky. Podobn nejsou odlišeny obory abstraktní od kon-

krétních. Dále na p. Comte a Spencer užívají v sociologii mnoho
biologie, ale to po soudu mém není správné atd.

Kdo o pomrech tch pemýšlí, postehne, že pomr vd prak-

tických k theoretickým je jiný, než theoretických k praktickým.

Praktické, íkáme, budují se na theoretických, ad hoc, k uritému

danému úelu berou se poznatky; theorie roste z praxe, praxe

theorii klade urité úkoly, kdežto theorie, jak práv íkáme, praxi

slouží.

O konkrétních vdách se asto íkává, že abstraktním jsou

>^pomocnými« tím, že jim »skýtají materiál* (na p. zoologie bio-

logii). To neznamená nic jiného, než-li že abstríiktní myšlenky pi-

rozen (jinak to ani být nemže) se ustálují pozorováním jednot-

livin skutených : zoologie biologovi žádného materiálu nedává, biolog

i zoolog pozorují stejné pedmty a formují, z nich ten abstraktn,

onen konkrétn své poznatky. Mnohý zoolog ve své zoologii bude mít

hojné a vzácné poznatky biologické, ale to neznamená, že zoologie

slouží biologii, nýbrž : zoolog X myslil nejen zoologicky, ale také

biologicky a myslil biologicky' proto, že práv zoologie biologii V}'-

žaduje za základ.

Podobn má se vc se vzájemností véd stupniních. Vbec
lze íci: vzájemnosti naprosté mezi vdami není a být nemže.
Nemže být vzájemnosti vcné, ani vzájemnosti logické. To vyplývá

z toho, že duch lidský se logicky a methodicky v\'A-íjí ; pomr vd
a kategorií vd je jednostranný.

9. Obor vd t. z v. pohraniních. Jen nkolika slovy

dotknu se pomru vd, jejž bych oznail názvem : mezivdí. Pomr
ten oznauje se objxejn složeninami dvou slov na p. psychologie

fysiologická, chemie fysikalní, psychologie sociální atd. Eíká se, že

prý vdy takové zabývají se pohraniním oborem vd dvou. Po-

znamenávám strun, že tu bží o pomry vd nestejné. asto se

klade draz na zvláštní methodu, jindy se postihuje pomr vcnj',

asto v takových »pohraniních oborech* se jeví vcná i metho-

dická nehotovost.
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10. Stupnice vd konkrétních i praktických. Ješt

strunjší bu upozornní, že také vdy konkrétní a praktické lze

uspoádat stupnin a stejn ásti vd jednotlivých.

11.' Vdy ustavené historicky. V naší klassiíikaci

nemá místa filologie, nemá ho hlavn theologie. Jsou to vdy
ustavené historicky. Z dvod kulturních, školských a didaktických

ustavena jakožto novodobý humanism umlá soustava vdní, jemuž

se íká filologie.

Jiného druhu je theologie; zde rozhoduje myšlenkový smr,

jenž rzné vdy spojuje v jedno corpus vdní. Jak filologie je slou-

ením historie, jazykozpytu a mluvnice, aesthetické kritiky atd., tak

theologie má svou psychologii, svou ethiku a vdy ostatní. (Na p.

sociologie »kesanská« atd.) Patrno, bží o zvláštní smr (»ducha«)

vdy, o zvláštní její užití.

V míe menší všecky vdy, jak už eeno, jsou ustaveny

historicky, ale filologie a theologie mají své postavení zvláštní a vý-

znané.

12. Pojem vzdlání všeobecného. Ve filologii [skrývá

se také znaná ást t. zv. polyhistorie, vzdlání všeobecného (ency-

klopaedického). Už Aristoteles lišil »vzdlance« od specialist}'. Dnes

ješt více vzdlání všeobecné se požaduje. lovk, dokonce lovk
moderní, touží po vševdoucnosti ; školy, asopisy, revue, encyklo-

paedie vyhovují tomuto požadavku.

Nemá-li vzdlání všeobecné být nahodilou sloueninou všech

možných a nemožných poznatk, musí filosofie ídit v^ýbr látky a

konkrétní logika musí didaktice a paedagogice urit postup vzd-
lávací.

13. Filosofie a vdy. A co konen je filosofie — jaké

je její postavení v soustav vd, její pomr ke vdám?
Vdy speciální mají každá svj zvláštní pedmt; má filosofie

také njaký svj pedmt? Nkteí íkají, že má. Spencer na p. jí

ponechává »nepoznatelné«.

Jiní zase nkteré vdy pokládají za filosofické, zejména : psycho-

logii, také sociologii, aesthetiku, logiku, noetiku, ethiku, filosofii, ná-

boženství.

Zase jinaké je urení filosofie, že filosofie nemá vlastn svého

zvláštního pedmtu, ale že prý je slouením vd nkolik, po pí-

pad všech v jedno. Ovšem tím zase vzniká zvláštní pedmt, totiž

vesmír jako celek, kdežto vdy speciální mají jednotlivé toho celku

ásti — celkový názor o svt a život, to filosofie. Comte myslil,
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že k tilosotii neteba více než nejvšeobecnjší pouky vd abstrakt-

ních ; Comte zárove kladl váhu na methodu vd.

Urení filosofie mže se dále dít kombinací uv^edených zp-
sob: mže se jí totiž urit njaký zvláštní pedmt [a zárove

mohou se veškeré vdy prohlašovat za filosofické. To se dje asto

;

a liší se pak filosofie jako metafysika a vdy ^filosofické*.

Konen lze zvláštní zpsob a kvalitu myšlení prohlašovat za

filosofii. To se obyejn dlávalo — mluvilo se o )»kráIovn vd«,

o moudrosti a t. p.

Filosofie, jak vidno, je do znané míry osobní, individuelní,

je do znané mírs'' historicky ustavená. Proto v rzných dobách

mla nejen rznou methodu, ale také rzný obsah. Pohlédneme-li

do historie filosofie vidíme, jak na poátku filosofie byla jednotným

celkovým názorem o svt, protože nebylo poznatk mnoho. Ješt

u Platona všeck\' vdy splýv^ají v jedno, filosofie je láskou k po-

znání, láskou k moudrosti. Již u Aristotela se z filosofie vydlují

jednotlivé vdy a proces ten pokrauje, až konen dnes vdy jako

psychologie, aesthetika, ba i logika stávají se vdami samostatnými,

speciálními.

Ale tou mrou, kterou vdy osamostatují, kterou se spe-

cialisují, filosofie stává se naléhavým úkolem nové doby. Ovšem
vyžaduje doba naše filosofii ponkud jinou — docela nová arci ne-

mže být, jako nic na svt není docela nové.

Filosofie dnes musí být vdeckou. Nechceme, aby byla nad v-
dami (stará meta-fysika), chceme ji mít ve vdách. Filosofie v-
decká, jak íkáme.

Každý filosof musí být v njakém oboru, bu ve vd celé

nebo v ástech, odborníkem.

Filosofie bude organisátorem vdeckého názoru o svt. V tom
úkol je dv^ojí. Vcný: vybírat a scelovat jisté poznatky vd. Comte
myslil, že staí nejvšeobecnjší poznatky vd abstraktních ; myslím,

že filosofie, vyvíjevší se posud hlavn myšlením abstraktním, poíná
se obracet ke vdám konkrétním a praktickým. Methodický úkol

filosofie: synthese celku.

Filosofie jako celkový názor na svt je v stupnici vd poslední,

osvojujeme si ji poznáním vd co možná všech, alespo vdeckým
vzdláním všeobecným ; zárove však filosofie všem vdám je zá-

kladem vcným i methodickým.

Podle toho bych pedmt filosofie pesnji uril takto:

1. Každá vda speciální má být pstována »filosoficky«, t. j. se

stálým zením k celku.
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2. K tomu napomáhá logika. Logika abstraktní a zejména noe-

tika jakožto uvdomní našeho poznávání, logika konkrétní klassi-

fikací a organisací poznatk a vd, logika pralítická návodem, jak

vdecky pracovat.

3. Filosofie vždy mla svj mocný popud v potebách živ'ot-

ních — ethika je jádrem filosofie.

4. Konen filosofie v užším slova smysle — (metafysika) —
je tou vdeckou vševdoucností (Komenského pansofií) : vševdou-

cností, ptfoto že vdeckou, práv proto obmezenou.

Filosofie vdecká je svým smrem a duchem v zásadném

sporu s theologií a církevními positivními náboženstvími. O tomto

chronickém pomru jednáno bude podrobnji pozdji.



Nová škola.
Napsal Fr. Drtina.

Za krásného jitra ervencového opustil jsem hlunou, peplnnou
Paíž. Rj^chlík unášel mne na západ do klidné Normandie. Byl

to výlet zábavný a pouný zárove. Vyhovl jsem laskavému po-

zvání p. Demolinsa a spchal jsem podívat se na školu, již r. 1899

založil a k níž nesou se nejslibnjší nadje opravdových francouz-

ských vychovatel a pátel mládeže.

Vystoupil jsem ve Verneuilu, istém venkovském msteku.
Již ve vlaku uinil jsem zajímavou známost. Pedstavil se mi abbé

Edmond Gatouil z Aurillacu, jenž stejn jako já pál si navštíviti

novou školu. Pokus Demolinsv, jak vidno, budí pozornost na rz-
ných stranách. S milým abbéem jsem strávil píjemný den a konal

též zpátení cestu do Paíže.

Z Verneuilu omnibus dovezl nás k cíli cesty naší za pl ho-

diny. Krajina jest pkná, celkem rovinatá s mírnými pahork}'. Cílem

cesty b\4o msto Des Roches pvabn rozložené, obklíené lesy,

poli a lukami. Je to vlastn rozkošná samota venkovská, pro školu

jako by stvoená.

Blížíme se cíli : u silnice z pkného lesa vyhlíží na nás hlavní

budova školská, upravená z bývalého zámku, opodál v polích zdvi-

hají se již dv rozsáhlá, jednopatrová stavení, o nž se škola již za

prvý rok svého trvání rozšíila. istý, vonný vzduch lesní, velebné

ticho a posvátný klid mile psobí na lovka hlukem Paížským
znaveného. Je tu tak svže, pirozen.

Vystupujeme z vozu a vstíc nám pichází i srden nás vítá

p. Demolins. Milý lovk na první pohled, pímý a otevený, a co

zvláštního, celým vnjškem svým neprojevuje žádného znaku, dle

nichž u nás z daleka neklamn poznáte kantora, professora. Ale

ovšem, p. Demolins je vlastn »homme des lettres^<, žurnalista, a

chápeme dobe, že pokus jeho pispti k reform školství francouz-

ského není nadšen vítán oficiálními zástupci francouzského školství.
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Demolins, pvodn len redakce »Tempsu«, pochopil, že ne-

dostatkm souasného školství mže býti odpomoženo jen soukromou

cestou, pokusem dobe promyšleným, založením jakéhosi ústavu po-

kusného, v nmž by pedem vyloueny byly všechny stinné stránky

souasné výchovy. Znaný rozruch psobil spis jeho »A quoi
tíent la superiorit des Anglo-Saxons«, v nmž podobn
jako díve již P. de Coubertin ukazo\ial k mnohým pkným a zdravým

stránkám anglické soustavy výchovné. Spis vyvolal ilou diskusi

i získal mu mnoho nadšených pátel, kteí pod vedením jeho se-

stoupili se ve spolenost se slušným kapitálem závodním, zakoupili

vzpomenutý zámek s rozsáhlými pozemky ve výme 23 hektar,

zámek úeln pestavli i svili p. Demolinsovi, aby zdravé my-

šlenky své uvedl ve skutek. Škola byla otevena v íjnu 1899.

O vlastním smysle a podstat nové výchovy, o niž se tu dje pokus,

dovídáme se z nov^é knihy Demolinsovy L' É d u c a t i o n n o u v e 1 le ')

Úvahy knihy té neomezují se jen na pomry francouzské, mají vý-

znam mnohem širší!

Postátnním školství vyvíjí se jednak šablonovitá jednotnost,

jednak vznikají ústavj^ veliké s nezmrným potem chovanc.-)

Výchova individuální je v pomrech takových illusorní, a výsledek,

že se v ústavech takových vlastn vbec nevychovává. K tomu

druží se ta nepíznivá okolnost, že ústavy ty jsou umístny ve ve-

likých mstech v podob rozsáhlých internát, jehož stinné stránky

jak po stránce zdravotní a tlesné, tak morální jsou každému známy.

Vyuování samo v ústavech takových necílí k výchov a mravnímu
povznesení, nýbrž má úkol jediný a výhradný — jest pípravou ke

zkouškám, bez nichž další postup chovancv jest nemožný. Žák

musí cpáti do pamti své vdomosti nezažité dle píruní uebnice,

o samoinnosti, soudnosti, samostatném pozorování nemže býti

ei. »Dina« ke zkouškám — tot vlastn souhrn kolikaleté práce

nebohého chovance. E. Lavisse, známý historik francouzský dobe
ukazuje k tomu (v asopise »Temps«), že nová výchova má míti

úkolem pivésti žáka, dnes píliš trpného, k rozumové innosti i po-

skytnouti mu mravní volnosti, jež by s vkem jeho rostla a mo-

hutnla, zkrátka »nová výchova mjž úkolem zajistiti spolenosti

^) Odkazuji i k dvma jiným spism Demolinsovým : »Les Fran9ais aujourdhui

.

1. Les t3'pes sociaux du Midi et du Centre, 2. Les t3'pes sociaux du Nord, zajímavé

píspvky k povahopisu francouzského národa.

=*) Jsou lycea s 1500—1800 chovanc.
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nynjší volnou innost, jíž potebuje, jako výcho\-a stará zjednávala

staré spolenosti poslušnost, z níž žila.«

Kdo vychovává na lyceích Francouzských? Professor má usta-

novený poet týdenních hodin, maximáln asi 18, a jen po tuto

dobu obcuje se svými žáky: je patrno, že nemožno mu je poznati

individuáln a že sám jim zstává cizincem. Po celou dobu ostatní

bud jsou zstav^eni sob a rodin anebo — v internátech — mají

nad sebou dozorce »surveillant,'< který i ve studovnách s nimi

opakuje. Je to obyejn mladý lovk, pipravuje se ke zkouškám,

výchov vlastní žák sob svených vnovati se vbec nemže.
Jediným prostedkem udržeti káze a zdánlivý poádek \'njší jest

mu zastrašování ped tresty, a estným píjmím jeho, v nmž vyjá-

deno jest celé smýšlení žák, stává se pezdívka zobecnlá »pion.«

Petváka, lež, podvod jsou za ád takových ovšem na denním po-

ádku. Chovancm vše jest pedepsáno do nejmenších podrobností,

každá minuta vymena^ každé hnutí stanov'eno a kontrolováno

— zkrátka, celý sj^stem policejní jen vnuká žáku myšlenku, jak

klamati, a v oích soudruh gloriola hrdinství ozauje toho, kdo

klame nejdmyslnji a nejdovednji. Lež a podvod jsou takto sou-

stavn pstov^ány.

Nuže, ve škole Demolinsov dozorce jest odstrann a pro-

fessor stává se zárove vychovatelem. Systém anglický je tu ša-

stn nápodoben. Ovšem, zmna to -dalekosáhlá, jež professora úpln
zbavuje úední tvánosti jeho, ale iní jej samostatným tvorem,

pítelem oddaným žactva, jež v nm nespatuje tak svého ped-
staveného, jako spíše druhého svého otce.

Professor Demolinsv žije úpln ve škole. Vždy škola, až

budou úpln provedeny všechn}' zamýšlené stavby, stane se vlastn

celou velikou obcí. Professor v ústav tedy bvdlí, se žáky ve spo-

lené jídeln jí, je každý stl upraven pro 10 osob a každému
pi jídle pedsedá vždy professor, muž nebo žena. Je-li totiž

professor ženat, manželka jeho sama též vychovává a vyuuje
(zvlášt mládež v útlejším vku), anebo jest zamstnána pi sprá\

ústavu. Professor ve škole nejen bydlí a jí, nýbrž od rána do ve-

era žije tam se žák}', nikoliv, aby na n dohlížel, nýbrž aby je

vychovával. Zvláštní hodiny studijní (études) v ústav Demolinsov
odpadají, tídy jsou po 10—15 žácích, a professor pi hodin samé
(classe) netoliko vykládá, nýbrž se žáky pracuje, slabším pomáhá,
liknavé vyuuje, zkrátka jest duchem tídy a tuto promuje
v laborato, kde v utšeném závodní šastn pokraují všichni,

kde není možná liknavost a nepozornost, tato kletba všeho vvuo-
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vání na školách našich. Peplnnost tíd našich jest nejvtší pe-
kážkou žádoucího pokroku, a pedním požadavkem rozumné vý-

chovy budoucnosti bude dojista poet žák v jednotlivé tíd pod-

statn zmenšiti. Ale professor má zárove úast ve všem konání

žactva, on jest pi hrách jich, koupání, zábav, on sám zná prakticky

football i cricket, on sám jest obleen stejn jako žáci — a toto

stálé, pátelské a družné soubytí professora se žáky zpsobuje
práv a tuží mezi nimi styky, jež nijak nezadají vroucnosti a d-
vrnosti pomru rodinného. Od professor — všichni nabývají po

jistou dobu prpravy v kollejích anglických — žádá se vzdlání

všeobecné, nikoli pouhé vdecké odbornictví, jež tak asto vlastní

pedmt svj výhradn mívá na zeteli a k nerozumnému jedno-

strannému petžování žactva vede. Ovšem povolání takové nebude

po chuti tomu, komu škola jest emeslem, kdo zamstnání uitelské

nevolí si ze záliby vrozené a lásky k mládeži, nýbrž pro výdlek
a živobytí. Kdo však uitelem chce býti z podntu vnitního hlasu

a vrozeného nadání, tomu dojista soubytí s mládeží stane se žá-

doucím zdrojem cenných pedagogických zkušeností. íkal jeden

professor Anglický, jenž v innosti výchovné prožil takto celé žití

své: »Zdá se mi, že nestárnu, že jsem vždy žákem, nebo žiji

stále týmž životem jako žáci moji.« Uitelé z povolání v možnosti

takového života budou spatovati povznesení svého povolání.

Ale na tom není dosti. K' otázce mé, jakých prostedk ká-

zeských ve škole se užívá, odpovdl Demolins prost a pravdiv

:

*Záci jsou si sami nejlepšími strážci. Nechceme-li, aby musil stále

etník nad nimi bdíti, teba ve vlastním nitru jich etníka vzbuditi.

«

Naproti pohodlnému principu písné autority a bázlivé poslušnosti

staví princip lásky a úcty, vdomí cti a povinnosti: Neposkytnme
žactvu píležitosti, aby lhalo a se petvaovalo, i nebude toho dojista

initi. I vypravoval zajímavou rozmluvu, již ml se synem svým,
když se vrátil z anglické koUeje v Bedales (kollej ta byla na mnoze
vzorem ústavu Demolinsovu)

:

»Cemu jsi se nejvíce podivil v nové škole ?«

»0h! Nikdy se tam nelže.

«

»A pro se tam nikdy nelže ?«

Chlapec odvtil po krátkém pemýšlení : »Není toho teba, nikdo

tam nešpehuje. A mimo to, kdyby žák nkterý lhal, byl by nucen
opustiti školu, ponvadž ostatní chlapci by s ním nechtli mluviti.

Táže-li se professor, kdo je to, jenž nco provinil, vinník vstane

a dí: »Já jsem to.«

»Ale ostatní se mu smjí.

«
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»Naopak, nalézají to velmi hezkým, že nemá nikdy strachu.*

Funkce dozorc v ústav Demolinsov neexistuje. Ale ádnou
káze udržovati pomáhají vysplejší žáci. Tmto vštpuje se záhy

pesvdení, jak blahodárn mohou psobiti na mladší své spolu-

žáky a zdatn pispívati k docílení úkolu školského. V každém
pokoji bydlí 6— 10 žák, a dosplejšímu sveno jest dbáti poádku
a správného chování. Nazývá se »capitaine.« Žáci zvykají spolu

jisté samospráv: knihovnu, pedmty potebné ke hrám, rzné
sbírky sami si uchovávají a spravují. Všeobecn jsou žáci pidržo-

váni k tomu, aby poslouchali starších spolužák. Žáci pivykají se

rovnž k práci tlesné, a zvlášt vštpuje se jim pesvdení, že

práce taková lovka nezneucuje. Nevidl jsem nikde u žák
ústavu bázn, nesmlosti, nepozoroval jsem nijaké petváky. Zpíma
hledí lovku do tváe, škola jest jim druhým domovem, celý ústav

tvoí jednotnou rodinu, kde všichni k sob lnou a ve vzájemné

dve pojí se k úspšné, vydatné práci. Chlapci rostou tu zne-

náhla ve skutené muže. Pi odchodu žák na prvé prázdniny

takto k nim promluvil Demolins : »Pracujeme o to, abychom z vás

uinili muže .... Svým chováním a celým svým držením ukažte

rodim svým, že umíte sebe sami vésti a že hodní jste dv^ry,
jež se vám projevuje.

«

Žákm se projevuje dvra jako píštím mužm, a výsledek

jest, že jako muži se chovají.

I výchova náboženská v\'znauje se svou pokrokovostí. Nábo-

ženství vyuují duchovní rzných vyznání. Modlitba není pedmtem
kázeského píkazu: zstává aktem spontáním každého jednotlivce.

Spolen se veer pedítá ást evangelia nebo Následování Krista,

vlastní modlitbu vykonává každý žák ráno i veer ojedinle klee
u lože svého. I pijímání svátostí zstaveno jest dobré vli a rozhod-

nutí žákovu. Katecheta jen povzbuzuje, nepi-ikazuje, nehlídá a nehrozí.

Je úinnost každého aktu podmínna volností jeho.

Pi organisaci ústavu svého sledoval Demolins cíl, aby uskutenil

pokusnou pemnu stedních škol francouzských a chovance vzdlal
tak, by opustivše ústav mohli se podrobiti baccalauréatu, této ne-

zbytné ve Francii podmínce studia na vysokých školách, anebo
vstoupili v samostatný život praktický, zemdlský, prmyslový
neb obchodní. Hlavní pekážku žádoucího zdaru studia stedoškol-

ského spatuje Demolins v jednostranné pevaze studií klassick<^ch

NAŠE DOBA. R. VHI., . 1. 1900. 20. íjna. 2
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a naprosté pi tom neuspokojivosti výsledk studia latiny a etiny.

Faktum jest, že na klassických lyceích a kolejích francouzských

podobn jako na gymnasiích našich jazyky mrtvé zabírají samy

o sob skoro tolik asu, kolik se ho vnuje všem ostatním ped-

mtm dohromady. Takto celé vyuování nemá žádoucí rovnováh3^

»Ale konstatování tohoto faktu nabývá výminené závažnosti, víme-li,

že pes to dítky naše postupují do rhetoriky a filosofie (nejvyšších

tíd lyceí francouzských) — a ve skutenosti neumjí ani latinsky

ani ecky : s námahou pekládají a rozumjí užívajíce slovníku

a gramatiky. « A ježto pedmty tyto nejvíce asu i píle takto

bez žádoucího výsledku vymáhají, nemže ani uení ostatním ped-

mtm býti korunováno zdarem, a tak nastává stav, jejž charakte-

risoval v proslulé své ei J. Lemaitre slovy: »Pravím, že pro-

stední bachelier es lettres t. j. dobrý mladík, jenž neumí latinsky

ani ecky, ale jenž naproti tomu nezná lépe ani jazyk živých ani

geografie ani vd pírodních, jest monstrum, není k niemu (un

prodige de néant).«

Má-li nastati náprava, jest samozejm potebí dobu klassickým

jazykm vnovanou zmenšiti na prospch pedmt ostatních, za to

však zdokonaliti methodu vyuovací latiny i etin}' a tak docíliti

uspokojivjších výsledk. I rozumuje Demolins v podstat takto

:

»NejIepší a nejúinnjší methoda njaké ei nauiti jest uiti

jí mluvením.

Ale dnes professoi nedovedou latinsky mluvit, tím mén ecky.

Tudíž je potebí obrátiti se k postupu, jenž živému slovu

nejvíce se pibližuje. Tím jest tení. Dít musí ísti, ísti, mnoho
ísti a zpsobem souvislým. Nemže-li mluviti s profesorem, mže
aspo mluviti s latinskými autory samými. A je vskutku podivné,

že nynjší soustava iní toto obcování takka nemožným tím, že

zatvrzele staví mezi spisovatele latinské a žáky dvojitou ze slov-

níku a gramatiky.

Prostedek nejsnadnjší a nejrychlejší pro tení a porozumní
textu jest užívati pekladu; toto užívání umožní bezprostední

petlumoení celých stránek, celých kapitol, celých spis.

To postup, jenž se blíží nejvíce postupu pirozenému, který

záleží v tom, že se uíme jazyku njakému naped mluvením, a

nenalézáme-li nikoho, s kým bychom mluvili, tením.
Tato methoda bude míti následkem nejen, že se znova umožní

nauiti se latinsky tm — mnoho jich ostatn není — jimž jazyk

tento mže prospti; ale ješt více, ona zmenší ve znané míe as,
který se nyní vnuje tomuto studiu a jenž na zmar pichází.*
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Demolins chce tedy, aby se jazykm kiassickým uilo stejné

jako jazykm živým a zvlášt mluv mateské, aby pedcházela

prakse a k ní teprve se pojila theorie gramatická. Ve Francii již

ped ním myšlenku tuto propagoval prof. Olivier B e n o i s t ve spisku

»Le latin appris en trois ans, le grec en deux ans.« Zde

nacházíme celou myšlenku podrobn rozvedenu. Praví:

»Ve tech letech dítko rozumí své mluv mateské, ve tyech
jí mluví. V jednom roce nebo nejvýše v'e dvou dít starší i dosplé,

je-li posláno do Anglie nebo Nmecka, rozumí jazyku zem a mluví

jím. Jak je naproti tomu možno, že po šesti, ba osmi letech namá-

havých studií žáci kolejí našich, kteí se hlásí k baccalauréatu,

mohou jen s velikou nesnází provésti pi^eklad latinský 25 ádek ve

dvou hodinách pomocí slovníku, a že jen asi tetina kandidát do-

vedou úkol obstojný, a ostatní dv tetiny jsou odkázány k opako-

vání zkoušk3'?«

Píinou zdaru tam i nezdaru zde je methoda. Dítko, jež se

methodou pirozenou uí jazyku matei-skému, slyší znaný poet
slov a frasí, které takto samodén vstupují v ducha jeho, vrývají

se v jeho pam — dítko rozumí, díve nežli samo jediné slovo do-

vede utvoiti. « Kdykoli mu'matka ukáže pedmt njaký a poví mu
jméno jeho, cvií se již dítko v pekládání. A zkusí mnoho dítko,

když matka je uí mluviti? Stále jen úsmvy vymují mezi sebou.«

Jiný je však pomr uitele a žáka. Jakoby schváln nahroma-

dilo se množství nesnází ubohému školákovi tím, že gramatika po-

ložena pi vstupu do uení jazykového. Studium její samo sebou

i duchu vysplému je suchopárné — ale odporné je dítkám, které

nauí se této spoust pravidel a výminek syntaktických, asování a

skloování jen násiln pomocí mechanického opakování a pouhého
cviení pamti. A methoda ta penáší se i na tení spis. Žáci nikdy

netou ve škole celých spis, nýbrž jen nkterá místa, a to zp-
sobem nesmírn volným, jen nkolik ádek denn, což patrn ne-

vzbudí v nich velikého zájmu k tomu, co spis celý obsahuje . . .

Ví se ostatn všeobecn, že mládež vzdlaná touto kouskovací me-
thodou ve starých literaturách nezná jich, nemá v nich záliby, a

z celého tohoto šesti až sedmiletého studia odnáší si toliko snažnou
touhu — aby nikdy o nich neslyšela. To výsledek, jehož se do-

ciluje, jenž však patrn nebyl zamýšlen.

Jinak ovšem bývalo díve, co se týe latiny. Byl to vlastn do

našeho století jazyk živý, professoi umli latinsky mluviti a mlu-

vili. I užívali pro jazvk ten práv methody, již požadujeme pro ja-

zyky živé. Uili jazyku t-m, že jím mluvili a etli. »Ovšem, dnes
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profesoi sami nedovedou latinsky mluviti, asto ani obstojn psáti.

Jsouce pak povinni uiti tomu, co špatn sami znali, vrhli se na

gramatiku a slovník. Ale postup tento je nekonen mén úinný
a nekonen delší. Od té doby uení latin stále upadá.

«

Demolins i Benoist tedy živé slovo z dvod uvedených ne-

možné usilují píi vyuování klassickým jazykm nahraditi slovem

psaným — tením. Jde o tení souvislé, obsahující pokaždé stránku,

pozdji vtší poet stránek. To však jest možno toliko, dáme-li žákm
do rukou text latinský nebo ecký zárove s pekladem. Pe-
klad pouuje okamžit o smysle každého slova a každé frase a ne-

nutí žák, aby asto bez výsledku a vždy s odporem dlouho hle-

dali ve slovníku. Práce žákova by záležela v tom, že by etl jednu

nebo více stránek latinských a rozuml jim. Pak by se mu peklad

odal a byl by dotazován jen na základ latinského textu. Nem-
žete nutiti žáka, aby rozuml njakému místu vyatému z prostedku

autora, ale mžete právem a dobe od nho požadovati, aby se pi-

pipravil pomocí pekladu na uritý poet ádek, stránek, tak aby

je pak peložil na základ pouhého latinského textu.

A ím se stane gramatika v této nové soustav pedago-

gické? Teba piznati, že speciální studium skloování a asování

bez textu není nezbytné, abychom njaké ei dovedli porozumti:

dítko ve vlastní zemi a dosplý v cizin nauí se jí zcela prost

posloucháním. Každý, kdo ísti bude texty latinské v potu dosta-

teném — a to je možno toliko pomocí peklad — nauí se ohý-

bání slov práv tením tchto text. Teba tu jen užíti prostedk
názorných, vedle sluchu teba zrak žákv zamstnati.

Každé skloování a asování pravidelné i nepravidelné nech
si napíší žáci sami nebo nech si opatí otisky, ale s písmeny veli-

kými zdálí itelnými na pohyblivých deskách lepenkových, jež se

navsí na stny pracovny v poádku methodickém, aby žák

snadno se v tom mohl vyznati a rychle nalézti asování nebo sklo-

ování, jehož by poteboval. Desky ty ve zmenšené podob ve

form atlantu by i žák každý mohl míti po ruce. 1 usuzuje Benoist

takto :

»Zák za pomoci pekladu, jsa obklíen skloováním a aso-
váním piblíženým takto názoru jeho, bude zbaven tohoto hledání

ve slovníku, které neprospívá nikterak rozumu, nýbrž se mu protiví

a vzlet jeho za každým krokem zadržuje. Bez nesnáze pone ísti

latinský text, jemuž bude takto hned rozumti bez pedchozího

studia a bez uitele (?) Bude-li pi této práci pozoren, bude moci

potom si opakovati místa, jimž porozumí, a dovede je vysvtliti
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bez pekladu. V tomto cviení bude postupovati stále rychleji a

dovede posléze ísti v krátké dob celé dílo, pochopiti celek jeho,

poznati a osvojiti si celý obsah.

Pro upotebení této nové methody pedagogické profesor uloží

pro pípravu žákm jistý poet latinských stránek, a oni se pipraví

za pomoci pekladu a vzpomenutých desek; na to dá vykládati

beze vší pomocí text takto pipravený. Pi této píležitosti vyloží

dítkám dle teného textu všechny podrobnosti a všechny vysvtlivky,

jež by je mohly zajímati.

Co do pravidel syntaktických, profesor bude je vykládati,

kdy se práv náhoda vyskytne pi výklad autor na základ pí-

pravy žákovské, a zárove ukáže jim místo, kde je naleznou v gra-

matice. Mimo to vyvsí se též na deskách po stnách píklady ku

pravidlm syntaktickým.

Pipomínám, že vzpomenuté desky vydala vskutku tiskárna

Lahureova.

Demolins uvádí adu svdectví, že methoda tato se osvdila,

kde se s ní stal pokus. Je v ní snad jádro správné, a uznává se

nyní všeobecn, že všechno uení jazykové má zaínati praktickým

mluvením, z nhož poznatky gramatické pirozen se mají vyvíjeti.

Piznati dlužno, že i rozumné užív-ání pekladu zvlášt ve studiu

soukromém, je s prospchem a celou práci zrychluje — le nalé-

zati v nm njaký zázraný elixir, jak se Demolins a Benoist do-

mnívají, jest rozhodn pepjaté a jednostranné. Ostatn na ústav
Demolinsov vyšší roníky nejsou ješt oteveny a nemožno dnes

íci, osvdili se methoda ta i nikoliv. (Dokonení.)



o významu umní ve vývoji.

Podává dr. Frant. Krejí.

Mluvíce o významu umní máme na mysli otázkx^ o podstat

umleckého díla, umlecké tvorby, o pomru jejím k jiným

innostem lidským a o míst, jaké umní náleží v celkovém názoru

o svt. O tchto otázkách chci pojednati se stanoviska theorie vý-

voje, protože se domnívám, že práv s nho lze postehnouti vztahy

umní k celku bez odborné znalosti a praktické zpsobilosti, kterou

se honositi nemohu, a zároveí bez aesthetických theorií, které ne-

tší se njak zvláštní dve ani umlc samých, ani obecenstva

nepedpojat oddávajícího se požitku krásy. Avšak abych neupadl

v touž chybu, nebudu theorii vývoje dokazovati, aniž její platnost

pedpokládati; naznail jsem pouze povšechný ráz postupu pojed-

nání, v nmž jednotlivé otázky umní se týkající mají býti ešeny

z praemis samozejmých, obecn uznaných, pi nichž theorie vý-

voje jest pouze vdí myšlenkou, abych po logicku se vyjádil,

heuristickým prostedkem.

Z téže píiny nepodám z pedu žádné deíinice umní. Chci

práv v definici shrnouti výtžek své úvahy a vyhnouti se zbyteným
polemikám s celou adou definic, z nichž mne žádná neuspokojuje.

eho bude v té píin teba, stane se ve výklad samém.

Beru tedy umní v tom nejširším smyslu, v jakém je každý

rozlišuje od ostatní lidské innosti, od vdy, od náboženství, od filo-

sofie, od sociálních institucí atd. a pijímám pojem ten v rozsahu

ustáleném, v nmž zahrnuta jsou umní výtvarná : stavitelství, so-

chaství, malíství, pak hudba a básnictví.

Pecházeje nyní k vci samé shrnuji všechny záhady, o nž
nám bží, v prostou, všeobecnou a všeobecn pochopitelnou otázku :

K emu jest umní na svt?, v kteréžto stylisaci dovolí nám
i nejupjatjší odborník znalec i nejsnivjší umlec pojednati o vcech,
o nichž mluviti považují za svoje výhradní právo. Umní není za-

jisté jen pro umlce a znalce, nýbrž pro každého, anebo lépe : um-
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leckým výtv^orem obrací se umlec ke svým bližním vbec a i ten,

kdo je slep pro krásy barev a hluch ku zvstem z íše ton, dává

umlci odpov a staví se vi umní na jisté stanovisko, s nhož
mlky nebo hlasit, vdom nebo nevdom odpovídá na otázku

:

K emu jest umní. Abychom mohli na tuto obecnou otázku dáti

odpov rovnž obecnou a ve kteréž by zárove zahrnuta byla roz-

manitost subjektivních moment objektivní formulí, pozorujme in-

nost lidského individua in abstracto, zdali všechny její projevy s n-
jakého hlediska nesou se za jedním cílem. Myslím, že vezmeme-li

život lovka tak, jak jest, pirovnáme-li jej k životu jiných tv^or

tak, jak se nám jeví, a vezmeme-li celou pírodu jakožto danou,

krátce, zstaneme-li v oboru dané skutenosti, nebude o tom sporu,

že veškera innost lovka, i ta, kterou nazýváme hmotnou prací,

i ta, kterou nazýváme rozumovou inností, dje se za úelem uhá-

jení existence. Máme-li na mysli lovka, jenž jest odkázán sám na

sebe anebo lovka v rodin, jak si jej musíme pedstaviti na po-

átku vývoje, jest vc ta samozejmá, a když jej pozorujeme jako

lena spolenosti, není dlouhých reflexí teba, aby se uznalo, že

také všechno, co koná jakožto len spolenosti, pímo nebo nepímo
smuje na prospch jeho, k zachování jeho vlastní existence;

nebo prospchem celku jest podmínn prospch jednotlivce. Rozd-
lení práce ve spolenosti stalo se z této píiny, takže všechny pro-

jevy spolené innosti, v^šechny instituce sociální s tohoto stano-

viska dlužno posuzovati. Co nedojde vysvtlení se stanoviska indi-

viduální sebezáchovy, ba co se tomuto principu zdánliv píí, to

nachází vysvtlení se stanoviska sebezáchovy rodov^é, spolkové.

Cokoli konáme, myslíme, cítíme : konáme, myslíme, cítíme, abychom
existovali, abychom mohli existovati. K emukoli nás nutí zájem
spolenosti, což možno rozšíiti až na zájem lidstva, to konáme vé-

domky nebo nevdomky, aby spolenost, aby lidstvo existovati

mohlo v daných okolnostech a my a naši potomci s touto spole-
ností, s lidstvem. Nenajdeme ani sebe nepatrnjší, sebe subtilnjší,

sebe abstraktnjší innosti, která by nepispív^ala njakým zpsobem
uskutenní tohoto cíle. O nkterých innostech je patrno, že je

lovk každý konati musí, aby mohl vbec žíti, o jiných vidíme,

že b\: je nemusil konati, kdyby nebyl výv^ojem a existencí vázán
na spolenost, ale že když je nekoná on, že je musí konati jiný

len spolenosti. innosti pak, které pímo nebo nepímo tomuto
principu sebezáchovy se píí, se zastavují nebo opravují bu pudem
nebo rozv^ahou uvdomlou jednotlivce, nebo psobením spoleenské
vle. I mžeme plným právem souditi, že také umlecká in-
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nost slouží úelu takovéto sebezáchovy a vtom máme
první a nejobecnjší odpov na otázku, k níž hledáme odpov.

Jenže bohužel odpov tato jest tak obecná, že nemžeme se

od ní nadíti, že by poskytla svtla o podstat umní a o ostatních

otázkách týkajících se umní. Je tím vytknut pouze jeden znak

v^ obsahu pojmu umní, který má spolený se výšemi ostatními in-

nostmi; je tím vytknut moment, který pehlédnouti nesmíme, ale

který nehodí se k charakteristice umní vi jiným zjevm. Je to

ten moment, kterému dal výraz Horác svým »aut delectare aut pro-

desse volunt potae«, vezmeme-li jej doslovené. Je to ten moment, na

jehož základ dlívají se umní na užitená (architektura) a krásná

a jenž zcela zeteln patrn jest pi vzniku jednotliv^ých umn, pokud

shledáván bývá bu v pebytku energie, jemuž ulevov^alo se hrou,

tancem zpvem, anebo ve snaze k obnov^ení energie, povzbuzením,

oberstvením, usnadováním praktických inností, rhytmem, stídá-

ním, vzbuzováním libých poitk, napodobováním, anebo konen
v potebách kultu. Pochopíme dobe, že zábavná má veliký význam

pro duševní i tlesné zdraví lovka, že pouení usnaduje jeho

snahu po sebezachování, že zpíjemnní, okrášlení — jak íkají jiní

— života,, jehož nám umní bez odporu poskytuje, rovnž tomuto

úelu slouží. Avšak v nkteré z tchto vcí spatovati pravý úel,

jediný cíl umní, bylo by podceováním jeho ; nebo pak bychom

nepochopili, k emu tolik námahy, tolik odíkání, tolik ústrk na

stran tch požehnaných duch, jimž Musy daly do vínku snahu

umleckou. Proto-li tráviti má úmorná innost duševní tlo nada-

ného umlce, aby kochaje se jeho výtv^orem bichopásek hovl si

v pohodlném kesle a znovu nabyl chuti k požitkm ? Proto-li bá-

snili Homer a Virgil, aby se po staletích stali prostedkem výchovy

v rukou suchých pedant? Pak by mli pravdu ti, jimž je jedno,

jdou-li se pobavit do Národního Divadla nebo do Varieté, do kostela

na zpívanou mši anebo do zahradního koncertu. Pak by Žižkovští

siláci byli stejné hodnoty jako Ondíkové nebo Maroldové. Když
by pak nkdo odmítal takovéto hyperboly slovy: neznám ušlechti-

lejší zábavy než tu, kterou poskytuje požitek díla umleckého, pi-

svdím mu úpln, ale pipomínám ihned, že v epithetu »ušlechtilá«

jest skryt obsaženo to, ím se umní nad zábavu povznáší, že

tedy podstata jeho nevysvtlena zstane, dokud nebude jasný pojem

ušlechtilosti. Z podobných píin nemožno za úel umlecké tvorby

považovati zpíjemování a okrašlování života: nebo sob umlec
zpíjemuje a okrašluje život málokdy; biografie umlc bývají

martyrologie. Umní není také luxus, pepych, není dekorací národ-
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mho nebo lidského bytování. K tomu mínní mnoho pisplo pozo-

rování, že rozkvt umn bývá podmínn okolnostmi, jež svdí
(» vysokém stupni rozvoje národa v každém ohledu, o jeho duševní

\-ysplosti, o hmotném blahobytu, o svobod a sebevdomí; avšak

Zipomíná se, že geniové, k jichž zplození napjala píroda všechny

nejlepší síly a zvolila nejpíhodnjší okolnosti, s vrcholu národního

blahobytu hledí píštím vkm vstíc, v jichž ln kryje se boue
pevrat, že význam jejich dl bývá pochopován teprve od nešast-

ných potomk; zapomíná se, že také v dobách nejvtšího utrpení

a ponížení nebe sesílá národm vštce, tšitele, spasitele.

Dle toho všeho princip sebezácho\y, akoli jím vytýká se jeden

ne nedležitý moment tvorby umlecké, nehodí se k objasnní pravé

podstaty umní a jeho úelu ili, abychom to logicky vyjádili,

nepodává nám differens speciíicum, jímž bychom umní mohli

rozlišiti od jiných inností lidských a proti nim je charakterisovati.

Avšak jednu konsekvenci tohoto principu mžeme vzíti si pro

další uvažování : že totiž umní jsouc na každý zpsob ve službách

sebezáchovy jako jiné zpsoby lidského konání není samo sob
úelem. íkává se, že úelem umní je tvoení krásna, což bývá

pronášeno všelikými duchaplnými výroky od Platóna až po Hegla.

Nechci šíiti se v tomto okamžiku o pojma krásy a krásna, k emuž
pozdji bude lepší píležitost, a si tím myslí kdokoli cokoli : jak-

mile však v tom vidí cíl umní, musíme mínní jeho interpretovati,

po pípad korrigovati, v ten smj^sl, že ani tím není vjxerpána

podstata umlecké tvorby. Umní nevzniklo k vli kráse, aby tím

snad doplnilo pírodu, a lovk není k tomu, ab}'' dospl ideálu

krásy. Vc má se asi tak, jako s pravdou, která je cílem vdeckého
poznání. Pátráme zajisté po pravd, chceme dojíti pravdivého po-

znání, ne abychom se vyrovnali bohu, nýbrž zcela jednoduše proto,

že toho potebujeme ve svých starostech o zajištní existence,

a jako tím nesníží se ideálnost snažení po pravd, tak ani ideal-

nost umleckého tvoení neutrpí, sesadíme-li ideál krásy s V3'^'ý-

šeného místa lidských cíl.

Ani pravdu nehledáme k vli ní samé, ani netvoíme krásu

k vli ní samé. Jedinou oprávnnost má to v ústech umlce, když

odmítaje pokyny moralisty chce míti umní svobodné a svou tvorbu

neodvislou. Tu se v nm oz\ie umlecký instinkt a dobe iní jemu
se oddávaje s dvrou. Avšak nemžeme to íci o lidstvu vbec;
nebo má-li býti pravda a krása cílem lidského snažení, musilo by
býti možno absolutní pravdy a absolutního krásna dosáhnouti a co

se krásna týe, musili bychom vdti, co krása jest, o kteréžto
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nemožnosti pozdji více. Postupme tedy již od principu sebezáchovy

výše nebo dále, kam vbec postoupiti lze, abychom odtamtud po

pípad nabyli náhledu o podstat umlecké tvorby a uspokojivé

odpovdi na otázka, k emu jest umní.

Jako jest samozejmý princip sebezáchovy, tak myslím jest

rovnž samozejmý princip všeobecného vývoje t. j. jako pocho-

pujeme bez dokazování, že vše, co lovk koná, dje se k zacho-

vání vlastní existence, tak rozumí se takka samo sebou, že vše,

co se dje ve svt, poítaje v to i vznik lidského individua, jeho

život a zánik, dje se za njakým cílem, takže to, co v daném

okamžiku jest, není tu k vli sob samému, nýbrž k vli nemu,
co pijíti má; že pítomnost jest pípravou budoucnosti, stupnm vý-

voje v uritém smru. Kdyby nkdo úelnost dní svtového popíral,

nezbytn by upadl v pessimism, který rodí beznadjnost, lho-

stejnost a pohrdání životem, což jest v pímé protiv s principem

sebezáchovy. Teprve pijímáme-li cíl njaký pro vývoj povšechný,

nabývá snaha sebezachování smyslu.

Nemusíme ani vdti, jaký ten cíl jest, kam vývoj smuje,
pouhým uvdomním si, že njaký cíl toho všeho býti musí, do-

cházíme nového hlediska k posouzení toho, co se dje s námi,

v nás a okolo nás. Snaha sebezachovati jeví se pak podadnou
tomuto cíli neznámému; pochopujeme, že snažíme se o zachování

vlastní existence, protože jest toho teba k dosažení cíle jiného;

máme pro lásku k životu dvod a prchavý okamžik radosti ze ži-

vota nabývá pro nás ceny. Všechno, o em jsme mohli mysliti,

že slouží sebezáchov: Konání, poznávání, umlecké tvoení, jest

ve služb vývoje povšechného. Jedinec se svými subjektivními

tužbami a požadavky mizí a ztrácí se v tom mohutném proudu

obecného vývoje, který vše unáší s sebou neodvratnou nutností;

jest nucen bráti vše tak, jak to pijde, nechávaje se unášeti tomuto

proudu s resignací nebo dvrou a v tom smyslu uskrovovati

hrdé sebevdomí, jehož výraz jest asto slýchané slovo: lovk
pírody vládce a pán. Nebo svorn s touto pírodou podléhá njaké

neznámé moci, z jejíž okruhu není uniknutí. Zákonností pírodních

sil tato moc ovládá hmotu a aequivalentem téže zákonnosti v pudu,

instinktu, žene vše organické za tím uritým neznámým cílem.

lovk tuší, že i to, co v nm vzbuzuje zdání samostatnosti, sebe-

vdomí, svoboda vle, jest stejn nutným následkem tch vných
sil, které psobí v nevdomé hmot. Pozoruje, že jest sebe vdom
a svoboden nikoli, aby byl pánem pírody aby vymknul se jejím

zákonm a v celkový vývoj úinn zasahoval: nýbrž že je sebe-
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sloužil, jehož smr a cíl nemže zmniti. A pro mu tedy dala

píroda, abychom mluvili obecnou fraseologií, pro mu dala sebe-

vdomí, pro v nm vzbudila snahu poznání a zdání svobody?

Vždy dosahuje svého úelu jinde bez vdomí tvorstva a to jistji

a lépe? Úvaha o tom pivede nás blíže k naší vlastní otázce.

Když máme na mysli, že pesná zákonnost djství pírodního

nese se za uritým neznámým cílem, když pozorujeme, že sebe-

vdomí a úmyslná innost vzniká ponenáhlu z innosti pudové

a když si dobe všimneme, na kterém stupni vývoje úmyslná innost

se vyskytuje, nemžeme souditi jinak, nežli že na tomto stupni pudová

innost nepostauje k dosažení onoho cíle a žádá doplnní inností

rozumovou, úmyslnou. Není zajisté neznámo, že pud se mýlí

t. j. že nevdomé konání za jistým úelem podnikané míjí se svým
cílem, což se zvlášt stává, kde individuum octne se náhle ve

zmnných okolnostech, jimž organism jeho nestail se pisp-
sobiti. Jak snadno mohou instinktivní innosti, jež v náležitém pro-

stedí slouží výborn ku zachránní života, ve zmnných okol-

nostech býti na záhubu. Na p. pud, kterým hmyz tíhne ku svtlu
podstatn umožuje páení, když je to svtlo msíní; ale pináší

smrt, když je to svtlo lampy. (Pokraování.)



o vcech slovenských.

úvah}' a kritiky.

O vcech slovenských psává se u nás i na Slovensku jedno-

strann. Líí se totiž útisk, tedy innost Maar. Po dobrém

uvážení rozhodli jsme se rozhlédnouti se po innosti samých Slo-

vákv a zkoumati, nejsou-li oni sami ásten vinni neblahým svým

postavením. eknme hned: jest na Slovensku mnoho shni-

lého. Kde kdo, ve slovenské vci zasvcený, to cítí a jest už

svrchovaný as mužn to íci celé veejnosti. »Veejnost je

hlavní základ všeho dobra v zemi; zachová-li se všechno jen pod

poklikou, nepodrobeno soudu veejnému, nemže se nic napraviti,

a tak odsouzeni zstaneme vždy k starému šlendriánu . . . .«^) Je

nám jako operatéru, jenž stojí pi chorém bratru; ruce se mu
chvjí, ale musí íznout a ránu vymakat. Ani velý soucit s od-

souzenými národovci Martinskými nesmí zadržeti nás v úmyslu

íci pravdu ; ba katastrofa, neštstí ukládá tím dtklivji jíti k zá-

kladm a hledati nápravu vcí.

Zaínáme od hlavy, t. duchovním ohniskem sloven-

ským a vdí spoleností.
Duchovním ústedím Slovenska je Turanský Sv. Martin,

msteko malé, neítající ani ti tisíce obyvatel. V tom, v této

nepatrnosti duchovního ohniska, tkví osudná chyba pro celý národ.

Má zajisté svou píinu, že duchovní ústedí bývají v nejvtších

mstech. Na Morav se mluvilo, že národní ústedí mlo by se

umístit do nkterého eského msta, na p. do Perova nebo Kro-

míže, ale darmo je, zstane jím velké Brno vzdor tomu, že je

sídlem nmecké byrokracie, nmeckého velkého prmyslu a n-
mecké vtšiny. Velké msto svou mohutností, davy lidstva, pr-
myslem, obchodem, svými školami, chrámy, divadly, musei a j.

pispívá najisto k zmohutnní ducha lidského a z velkých mst

') Karla Havlíka Borovského Politické Spisy. Poádá Dr. Zdenek Tobolka.

Str. 124.
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také mocnjším proudem osvtový život po národ se rozlévá.

Velcí duchové vyvinuli se z pravidla ve velkých mstech a také

tíhnou — výjimka neruší pravidla — k velkým mstm; vyhledá-

vají-li venkov, pravidlem tak dlávají, když msta se nabažili. Na

tomto míst nezkoumáme obšírnji píinu jevu toho, neptáme se,

bude-li tomu vždy tak — jest tak.

Slovensko nevytvoilo velkých mst, ale Slováci umístili du-

chovní ohnisko do msteka bezmála nejmenšího. V letech šede-

sátých, kdy Martin nabídnuv se za sídlo Slovenské Matice položil

tak v sob základ duchovnímu stedisku, málo jen se lišil od

vesnice. A oni si jej vyvolili za hlavní msto ! Tenkráte zajisté

genius národa zaspal. Pijde-li do Martina sto lidí, nelze se jim

v hostincích usídlit. O slavnostech konaných v srpnu každého roku,

bývají hosté ubytováni v soukromých domech. Pohostinnost obe-

censtva je jist veliká a bratrská, ale pohoštní se obávají, že jsou

pece jen bemenem. Malomstskost dosti neladn smšuje se s velko-

mšstskostí; z malých pízemních domk picházejí na vneky
mladíci ve fracích a s klaky a o národních slavnostech procházejí

se páni a dámy v salonních odvech, hladkých rukavicích a pod

sluneníky po uUcích, jimiž tekou potk}' hnojnice. Nevysmívám se;

vybírám to i ono na dokla 1. že se Martin za hlavní msto nehodí.

Nejen že jest malý, ale je^ž chudobný a chudoba je vždy

na ujmu kulturního rozvoje. Každého roku hrnulo se množství

národa do Martina, ale msto nebylo s to, aby zbudovalo prostranný

hostinec. Velkou továrnu na nábytek a pivovar nezbudovalo msto,
nýbrž je to majetek národa.

Martin je peplnn zemanstvem, z celé stolice sem do úad
sbhlým. Zemanští úedníci jsou nástroj vlády. Jdou-li dva slovenští

intelligenti po ulici slovensky rozmlouvajíce, už je stíhají oi ma-
aronských úedník. Zazpívá-li si Slovák v hostinci národní píse,

už je zaznamenán. Toto špehounství, ustaviné a vnikající až do

rodinných krb, dusí duchovní život; lidé se jím otupují nebo vy-

buchují výstedním vzdorem. Ve velkém mst zaspívá si Slovák

svobodn, neobává se odevzdati list se slovenskou adresou, nebojí

se slovensky mluvit atd. Najisto je maarisace ve vtších mstech
mén výbojnou, mén dotrnou, mén dusivou a odpornou než

v malých mstekách. Slováci žijí nejsvobodnji v Budapešti.

Dr. Stefanovi navrhl ped dvma roky obšírnou úvahou za

hlavní msto Slovenska Zvolen, jenž by byl najisto lepší než

Martin. Ale hledisku našemu vyhovuje ješt více Trnava, »Slo-
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venský ím«. Trnava je msto výstavné a má asi 12.000 obyvatel,

je v kraji velmi úrodném, obyvatelstvo msta i okolí je zámožné,

vesnický lid kypí národní individualitou, msto je na cest k Preš-

purku a Vídni, blízko Moravy, s níž má velké obchodní spojení

(na velké trhy trnavské jezdí moravští obchodníci). Minulost sama

naznauje Trnavu za msto významné budoucnosti. R. 1561 byla

tu založena jezuitská universita a odtud peložena r. 1 774 do Budína

a odtud do Pešti; má tedy nynjší Pešfská universita pvod svj

na Slovensku. R. 1793 založen tu byl spolek Uené slovenské to-

varyšstvo. Je tu katolický spolek sv. Vojtcha, jenž vydává lidový

msíník Pútnik sv. Vojtšský, kalendá, školské a náboženské

knihy; tu jsou ti semináe, gymnasium, reálka, uitelský ústav,

nemocnice ... to vše nasvduje, že jsou tu podmínky osvt píznivé.

Procestujte Slovensko kížem krážem, v Trnav cítíte se nejlépe.

Sluší se doufati, že se pece slovenské pomry jedenkráte zlepší,

že na p, nabudou Slováci národních gymnasií, reálek, odborných

škol, university; možno-li tyto ústavy umístit v Martin? Také je

škoda zakládati v tak malém msteku museum celého národa.

Slyším . námitky. Znám je, ale že by Martin byl vhodný za

kulturní stedisko národa, nikdo mne nepesvdí.

Avšak ani Trnavu nepovažují etní intelligentní .Slováci za

vhodnou a navrhují Budapešt.') Tam utlaovaní národové uherští

žijí nejsvobodnji ; tam se nepihodí, aby komu pekážela slovenská,

srbská neb rumunská píse, tam také se nikdo neobává mluvit

svým jazj^kem a slovenský spolek má tam více volnosti než kterýkoli

na Slovensku. Slováci táhnou se podle Hronu k Ostihomu na

Dunaji a od Ostihoma neširokým ovšem pruhem k Budapešti a pi
samém hlavním mst je nco slovenských ddin. V Budapešti

pak je Slovákv mnoho ; z maarské statistiky nelze se dovdti
pravdy, ale obecn se ítá, že je v hlavním mst na 200.000 Slo-

vákv. A tak soudí mnozí Slováci, že by bylo národu nejprospš-

njší, kdyby se hlavní stan vdy slovenské, literatury a umní za-

ložil v Budapešti ; sem by se tedy pedevším mly penésti redakce

hlavních list. ^) Jist více Slovákv jezdí do Budapešti než do

Martina a kteréhokoli slovenského msta a tak i museum patilo

by sem. Ze by Slováci, penesouce duchovní stedisko do Buda-

pešti, svj politický význam a pání spíše uplatovali, je více než

pravdpodobno. Mn schází vlastní zkušenost, neznám totiž buda-

') Slováci píší z pravidla Pešbudín.

^) Tu vycházely Peštbudínské Vdomosti, pedchdce Nár. Novin.
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peštských pomr. Ale najisto pesvden jsem o tom, že Martin

za stedisko osvtového života se nehodí a že jednou ze píin

slovenského živ^oení je práv toto msto, jakožto ústedí.

Mají-li se slovenské vci základn uvažovati, otázka duchov-

ního ústedí musí se zaadit mezi první a uvážit znovu. Potom

zajisté Martin jím nezstane, ale bude jím Trnava anebo snad

Budapešt.

Vdí spoleností slovenskou — o níž jsme vpi-eJu i-ekli, že

budeme její innost pozorovati — , nazýváme pi-edevším redakci
Národních Novin.

Národnie Noviny pstují slovenské a slovanské vdomí a všt-

pují nenávist k nepíteli, ovšem svrchovan surovému. To jest

jejich program.

Ale toto národní a slovanské vdomí nepstují vdn. Bez-

obsahový zvuk : jsem Slovák, je musika na bubnu, jež vábí toliko

dti. Národní vdomí musí mít obsah, t. jakous takous znalost

djin, znalost vlasti, znalost literatury, znalost lidu, potom povin-

nosti k národu (k chudin, škole, literatue) a p. V tom sm3'slu

Nár. Nov. vdomí národní nepstují ; tu a tam zrnko padne, ale

ujasnného programu, jak vcn lásku k národu pstovati, není.

Vcným obsahem jsou Nár. Nov. ze všech asopis nejmén slo-

venské. teš íslo, dv, tíi i tyi a kdyby nebyly psány slovenskv,

mohl bys se domnívati, že teš list rumunský neb rusínský neb

srbský nebo i list Sasík Sedmihradských. Úvodním lánkm právem

se vytýká »vysoká politika« (asto totiž pojednávají o vcech za-

hraniních), ve feuilletonu bývá nejastji peklad, na dopisj^ z ven-

kova jsou nejchudší ze všech asopis slovenských, všecka ostatní

ást je pouhá registratura i denní zpráv\' (chýrnik) bývají ve mnohém
ísle úpln neslov^enské. List sympatisuje sice se všemi Slovany —
nejvíce s Rusy, nejmén s Poláky — , ale vcného pouení o nich

je opt malouko ; zvlášt o život eském podávají Nár. Nov. obraz

velmi neúplný a dsledné pstují pesvdení, že Slováci jsou odlišný od

echv a samostatný národ a v literárních píspvcích mimore-
dakních škrtnou každou zmínku o jednotnosti eskosloveského ná-

roda. Pehled o politice maarské podávají dobrý (takto nadby-

ten obšírný), ta jest jádrem asopisu a správn zaznamenávají

maarskou nezákonnost a surovost. Avšak nevšímají si hospodáské
a jiné innosti maarské.

Který je politický cíl Slovákv?
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Touto otázkou pivedeme nejvíce Slovák do rozpak. Nár.

Nov. odpovdí hrd: Alemorandum z r. 1861 '), ale z obsahu jejich

nevypozurujeme cíle toho, nev3''pozorujeme žádného programu. Vidíme

denní zápas, ale staí to, zaznamenávat a jen zaznamenávat útoky

politického odprce ? Nech povdí Nár. Nov. nebo tenái jejich, co

je potebí dlati dnes, co zejtra? Kdo se z Nár. Nov. pouil jak jest ku

p. se zachovati k tak zv. stran lidové (roz. klerikální) ? Nabádají-li

Nár. Nov. k takovýmto otázkám ? Myslíval jsem, že politický a vbec
pracovní program je tajností nkolika osob, nebo se mi zdálo ne-

možným, aby nebylo cíle a promyšlené cesty k nmu, ale dnes

vidím, že není programu žádného, že se pracuje nahodile, efemern,

že pracuje, kdo chce a jak chce. Žádné vedení, ve všem ne-

j a s n o ! Proto jsou i výsledky tak žalostné, žalostné nejen pso-
bením maarisace, ale též vlastním zanedbáváním. Dnes jsou Slo-

váci od memoranda tak daleko, že je nezbytná poteba jiného po-

litického programu.

Není nejen programu politického, ale není vbec programu

pro národní práci. Nár. Nov. najisto práci neorganisují. A si jen

každý tená jejich dá otázku, kolikrát jej podnítily k práci a kolikrát

mu daly praktickou radu, jak by ml na prospch obce neb spolku

neb spolenosti pracovati. Kolik knihoven vzniklo z jejich podntu?-)

Nebo snad zakladatelé potravních spolk, národu tak užitených,

brali podnt a radu z Nár. Novin? Poute m, zda-li jedna jediná

ddinská škola vznikla z podntu Nár. Nov. a vdí spolenosti?

Kterou školu jste zachránili ped pomaarštním ?
") Který tenáský

spolek vznikl vaším .piinním? V Ružomberku založili si Slováci

Obanskou Besedu, ale té dal podnt muž stojící na opaném pólu

') Toto memorandum národa slovenského ku snmu vypracoval Štpán Daxner

a žádá S3 jím, »aby osobnos Slovákov a vlastenskos ich reci bola uznána a za-

bezpeená zákonom; aby osobnos tá v priestore, kteiý zaujímá ako celistvá náro-

dopisná masa, bola uzákonná pod menem »Slovenského okolia* ; aby národn a e-

ové práva boly vymerané podle zásady úplnej rovnosti národov uherských : teda

v hraniciach »Okolia« slovenina uznaná za orgán života veejného, školského,

cirkevného pri plnom inak práv diplomatinosti jazyka maarského vo vysokých

úradoch krajinských (roz. íšských); všetky snmovn zákony, nesrovnávajúce sa

s rovnoprávnosou národov (16. z r. 1791, 7. z r. 1792, 4. z r. 1805, 3 z r. 1836-

6. z r. 1840, 2. z r. 1844, 5. §. 3. z r. 1848 a 16. 1, 1848) zrušené; založená slo-

venská právnická akademia a na peštianskej universit katedra ei a literatury

slovenskej.«

^) Lud. Rizner, zakladatel mnohých knižnic, jímž se Nár. Nov. pro tuto in-

nost jeho rády pochlubí, pinesl si podnt a pomoc z Moravy. 1 mnohé jiné kniž-

nice vznikly z podntu a pomoci eské.
') Ev. školy v Pukanci zachránily se jist bez zásluh Martina.
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^ Nár. Novinami. Evangelický fará v Sielnici svolává hospodáe;

\- Lipt. Sv. Mikuláši pednáší ev. fará ve tenáském spolku ; nech

povdí, povzbudil li je píklad neb pouení z Martina. Ci ten ev.

fará v Gemerské stolici, jenž uil hladový lid cihly a košata dlati,

došel u vás, v Martin pouení? Anebo ten, jenž ve Zvolenské stolici

Hospodáské pednášky poádal a mlékaský spolek založil?

Vdí spolenost jest povinna dáti iniciativu a píklad,
práci o r g a n i s o v a t a kontrolovat. A toho na Slovensku není.

Xeupírám ani tady innost drobekovou, nahodilou, ale plánu pra-

jovního není, ovšem potom není ani energie, se kterou by se národ

k vytrvalé práci povzbuzoval a není-li díla, není také co kontrolovati.

Organisaci práce samou redakci Nár. Novin myslím si tiikto:

Potravní spolky — výjimka neruší pravidla — se osvdily.

I mla si redakce vzít mapu, vyhledati místa, kde asi by potravní

spolky býti mohly a veejn mla ona msteka a ddiny k zalo-

žení takových spolk povzbuditi ; ba i osoby mohla vyznait, k nimž

má dvru, že by k založení spolku podnt dáti mohly. Vláda akci

léto nepekáží, proto h}'^ veejnost v té vci nebyla nikomu vadila.

Nadále pak mla založení každého spolku zaznamenávati jako

úspch a povzbuzovati tak obce liknavé. Už je potravní spolek ve

Sliai a Likavce, ale ješt není tam a jinde . . .

Když založili v Ružomberku besedu a vláda její stanovy schvá-

lila, mla redakce otisknouti stanovy a jmenovati zase obce, ve

kterých by tenáský spolek býti ml a vyzvati j, aby podaly

stanovy ku schválení. Tžko by bylo vlád nepovolit Beznu a j.,

co povolila Ružomberku.

Tak to u nás dlají hlavn lokální asopisy. Slovensko lokál-

ních asopis nemá a proto se mají drobné práci vnovati aso-
pisy ústední, teba i nejvtší. Slovensko je vytisknuto z parla-

mentu, ale Nár. Nov. jsou bezmála samá politika. Pro drobnou

práci, jíž se národ}' povznášejí, nemají porozumní pražádného.

Pachtí se býti listem nejvyššího politického slohu, jako by byly

listem ministra zahraniních záležitostí, ony, jež mají sloužit národu

nepolitickému, malému, chudobnému a v osvt opoždnému.
Pravil jsem, že Nár. Nov. ku práci podntu nedávají a že

prací neorganisují ; ale ony bývají asto i dobré práci na pekážku.

Sotva se najde kde list, který by ml tolik sebevdomí jako Nár.

Noviny. Bozi na Olympu. Metají hromem do každého, kdo v n
nevií. O mladší generaci, tak zv. hlasistech, kteí se odvážili slo-

venský život kritisovat, píší jako o ulinících, blbcích a zrádcích.

Salvovy Slovenské Listy odhodlaly se tu a tam íci jiné mínní.
NAŠE DOBA. R. VIII., . 1. 1900. 20. íjna. 3
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potom pinesly satyru na lidi, kteí domnívají se býti dobrými

vlastenci, když pi plných pohárech zpívají Hej Slováci, konené
pinesly parodii na redaktora Nár. Novin, jenž napsal sice knížeku

proti pití, ale sám byl Hlasem usvden z pohoršlivého píkladu

:

pomsta jim, národovci martinští vymohli, že ti pátelé Salvovi

vzali své podíly z kauce a tak byl list znien, list obsahem svji-m

slovenský, vychovávající, list dobrý, proto též oblíbený. Martinská

spolenost nesnese sporného mínní, zvlášt nestrpí kritiky.

U Nár. Novin není smyslu pro mravní výchovu národa.
Je na píklad známo, že .Slovensko stn lihovým morem; tisíce

lidu i intelligence upadají mravn a hynou na tle. Hlavní list

a vdí spolenost mly by zídit rozsáhlou organisaci, jež by pí-

kladem, slovem psaným i mluveným proti moru bojovala, zatím

v Nár. Nov. za celý rok nenajdete o vci láneku, ba spíše si

udlají z nepiják žert; také nikde snad na Slovensku nedává se

v té píin píklad tak zlý jako v duchovním ústedí. Picházejí

hosté domácí i cizí a navrátivše se s ustrnutím a pohoršením vy-

pravují, co vidli. Okídlené slovo : tu se hýí ! jež vyslovil eský
umlec do Martina zavítavší, platí na puntík. Darmo je úvodníká

Nár. Nov. odmítá. Pro pravdu se lidé nejvíce zpouzejí. Alkoholismus

je veliká otázka slovenská, nejdležitjší ze všech, a žaloba naše

bu tak pojímána, že doufáme sociální chorobu léit pravdou.

Pravda, vytýká-li kdo vady, roztrpí lidi jí dotknuté, ale konený vý-

sledek kvasu je vždy mravní prospch. Jen v tom úmyslu žalujeme,

nemíníce nijak celé obyvatelstvo msta, nýbrž jistou intelligentní

spolenost.

Vc tato musila ven ; stav je k i k I a v ý a p r o n á r o d osudný!
Uvidíme-li potebu, podáme toho doklady.

Neštstím Slovenska je to, že intelligence nepochop uje

významu lidu. Nár. Nov. jsou list kastovnický, list pro pány

a nic podstatného nepodniknou na povznesení lidu. Tu a tam tete

poetické o lidu rení, ale to je prázdné slovo. Kdyby Nár. Nov.

znaly cenu lidu, jinak by se na p. chovaly k lidovému školství.

Uplyne rok, dva i ti a nedotete se o škole obecné (slov. lidové,

pospolité, národní) slova. ^) Slováci nemají university, nemají stedních

a odborných škol, i myslili byste si, že se vší energií vrhají ke

škole obecné, aby si ji zachovali a povznesli, ale oni neznajíce ceny

'j Ped nkolika roky byl v Nár. Nov. o škole lánek od uitele Maliaka,

pravdpodobn vyžádaný na nm na etné doléhání Domu a Školy, aby Nár. Nov.

i školu pojmuly do svého programu; letos o prázdninách bylo tu promluveno k ui-

telm lánkem od uitele Buriana.
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lidu neznají ani významu školy lidové. Je na Slovensku asi 2050

konfesijních škol katolických a asi 770 evangelických; v tchto

školách je vyuovací eí slovenština a slovenský lid si ji také

s knžími svými spravuje, teba i sem vliv maarské vlády doniká.

Na tchto školách je pes 2800 uitel, i patrno jest, že by se

takovým zástupem pracovník, po národ rozsetým, hodn poídilo,

ale slovenská intelligence netuší o tom, že lidová škola je základ

kulturního života a tak školu tu híšn zanedbává. Uitelstvo je

bídn placeno — 300—400 zl. ron — , nedostává se mu odnikud

povzbuzení a mravní podpor}^ Castji pivádím thema o dležitosti

školy v rozhovor íkaje, že je Slovensku potebí nejprve vzdlaného

a nadšeného uitelstva, to že povznese lid a lidem povznese se

národ, ale intelligent slovenský odpoví z pravidla v ten smysl, jako

mi kdysi odpovdl jistý advokát, takto muž rozumný: Co nám
takový neborák (m ubožák, roz. uitel) pomže, my potebujeme

inteiligenci. Do únavy vykládáte a nepesvdíte — ovšem též na

výjimku — , že je potebí zaít od lidu a tu že má nejvtší d-
ležitost škola, uitel. Podle zákona mají ddinské školy prázdniny

tymsíní, ale ony bývají prázdny šest msíc, od snhu do

snhu; byl-li kdy v Nár. Nov. lánek o tomto zloádu pojednávající?

A ml by tam být každý rok. A vícekrát v roce. Na Slovensku

nechodí vbec 33.000 dtí do školy; kdy pak nad tím Nár. Nov.

užasly, kdy zapísahaly národ, aby nenechával dti své jako hovádka
bez vzdlání?! Slováci nejsou tam, kde jsme my, nemžeme je

mit naším mítkem, ale u nás už ped r. 1848 zvlášt Havlíek
pouoval v Pražských Novinách o uiteli a škole obecné a pr-
myslové dkladn, srozumiteln a pesvdiv.

Intelligent slovenský ekne: M}' potebujeme politickou moc
a jak tu budeme mít, máme rázem všecko.

Slovensko má pes 50 poslanc; kdyby to b\4i Slováci, byl

by to hodný kus politické moci. Jak tedy tchto poslanc nabýt?

Slovenský intelligent odpoví: K tomu je potebí nkolik set tisíc

a tmi by nám mohla posloužit slovanská vzájemnost, zvlášt

eskoslovenská. To je zpsob maarský; jest nespolehlivý a ne-

mravný — odmítáme jej. Správná rada je: Vychovejte si vzdlané
a mravn zdatné \^lie ! A tak tedy dospíváme k závru, že Slo-

vensko dodlá se politické moci pomocí sedláka! Kdyby jen in-

telligentní Slováci pochopili, co je sedlák! Oni chválí jeho kroj,

také si jej obas oblekou, ale za sedláka se stydí; oni snášejí

kroje a výšivky do musea, ale ducha lidu si nevšímají.

Sedlák je dále živitelem národa; ím je vzdlanjší, tím

3*
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více blahobytu v národ. Zdar všech živností podmínn jest

lidovým vzdláním. Jak jinak chcete povznést emesla? Vypozorovalo

se u nás zvlášt v dobách starších, že v mstech, kde byli špatní

uitelé, byli i špatní emeslníci a mšané chodívali k emeslníkm
do mst sousedních. Jak jinak vybednouti z koaleního moru než

zvýšením mravní osvty ve všem lidu? Jak vymanit lid z rukou

nesvdomitých žid? Jak zjednati lidu vážnost u úad a na že-

leznicích? Ve vzdlání lidu mla by i maarisace odpor nejvtší.

Na Slovensku nebylo do nedávná laciného tení pro lid,

Dušan Makovický jal se ped nkolika roky vydávat Pouné
ítanie, knížeky pro lid, ale Nár. Nov. nedoporuily je ani je-

diným slovem. Snad proto, že nkteré jsou z Tolstého, jehož jsou

Nár. Noviny hlavním odprcem, ano hanobitelem ; ale už takové,

které pouují o koalce a tabáku, mly by bezpodmínen národu

ku tení doporuit. Ped rokem poala martinská mladší generace

vydávati laciné tení pro lid, tení to slabé, ale tomu již Nár. Nov.

iní reklamu, protože vydavatelé jsou jejich stoupenci a~ odprci —
a nevdí pro — tak zv. hlasist, již výše vzpomenutých.

V Amerikánsko-Slovenských Novinách ze dne 6. záí t. r. je

dopis ze Slovenska, v nmž referuje dopisovatel o slavnostech

martinských, v srpnu konaných. Tu teme stesk, že mnozí z

intelligence slovenské nedlají skoro nic. Pedplatí prý noviny

a potom už se domnívají, že je národní povinnosti dos uinno.
»0j, ne tak, rodáci moji, naší povinností je lid pouovat, spolk}'

zakládat, škol 3^ v dobrém poádku držet, lid na tení
našich novin a knížek napomínat atd. A když toto sv-
domit vykonáme, potom uvidíme, že za nkolik rok budeme lépe

stát než nyní a páni maarisatoi se mohou skrýt za kamna. Zvlášt

potebný jsou nám dobré školy, ale tch máme málo. Uitelv
dobrých národovcv, kteí i lid pouují, je velmi málo.« Dále praví,

že by mli Slováci podporovati ve studiích chudobné a nadané
šuhaje, kteí chtí býti uiteli a knžími, z toho že by ml
národ lepší užitek, než když podporuje akademiky.

Vida, tu máme obyejného lovka — soudím to dle slohu

i dle toho, že žaluje na intelligenci — a jaký to zdravý smysl pro

základní práci národní. Kéž tento dopisovatel sedl v redakci Nár.

Novin! Ony neplní z jeho programu skoro nic. Vlas a Svet^) pro-

spívá národu slovenskému více, hodn více než Nár. Nov. Tento

') To je »pouno-zábavný a hospodásky asopis«, týdenník pro lid, jejž

vydává »Uherský krajinský vzdlávací spolek slovenský*, jenž je pod dozorem
vlády a asopis je podporován penzi Slovenské Matice, vládou zrušené.
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mj úsudek, vím, mnohého pekvapí, ale já jej pronáším s dobrým

rozmyslem. asopis Vlas a Svt uí slovenský lid íst —
v tom je velký pro Slovensko význam! — a nikoho ješt neodrodii,

Nár. Noviny te hrstka lidí, a to bez užitku. Kdyby si Vlasti

a Svta Slováci hledli a pispívali do nho i lepší spisovatelé, bylo

b}' národu mnohem užitenjší než všestranné snažení zachovati

Nár. Noviny. Ty spjí ku svému konci, nebo nejsou života schopny.

Je to hlavní list a pece pi vší agitaci národních pedák sotva

který ze slovenských asopis má mén odbratel než ony.^) Jsou

velmi pasivní a dovolávají se národní dan. Škoda každého krejcaru,

chudobný národ musí dobe rozvážit, na co obtuje. Nár. Noviny

udržovaly se v posledních letech jen jakousi autoritou : jsou hlavním

listem, jsou ticet let staré, s nimi jsou sdružena nejlepší jména ze

slovenské minulosti a p. Staly se modlou. Ale dnes pi vší zb-
dovanosti slovenské nikdo se snad již modle té neklaní; schází

jen energie: modlu svrhnout. Hodn let již slyším po celém Slo-

vensku žaloby na Nár. Noviny a na martinské vd-
covství. Tak jest, jak pravím. Jen jednou jedinkrát slj''šel jsem

Nár. Novin se zastati. V samém Martin nazval výborný muž redakci

Nár. Novin »naším (roz. slovenským) neštstí m.« íkávám, slyše

tyto žaloby: Mjte též zmužilost svoje pesvdení na 'patiném
míst íci. A to pravím slovenské intelligenci i na tomto míst.

Ona stále na Nár. Noviny žaluje, plnými ústy bduje : Martin,

Martin! ale oteven samé redakci a Martinu svého pesvdení
nepoví, jezdí do Martina na neplodné slavnosti, pedplácejíc list

živoení jeho udržuje atd. Za pesvdením jde in. Tak se na

muže sluší. Jeremiášv plá a stereotypní polemika s Maary (mi-

mochodem eeno, polemika asto frásovitá, málo kdy vcná — práv
martinsky pohodlná) Slovenska nevzkísí, nýbrž je potebí in
a práce. (Pokraování.)

') V echách a na Morav nemohou se nijak ujmouti; kolikráte se za né

agitovalo, ale nadarmo. Nejsou odleskem slovenského života — kvli tomu
by je Cech odbíral — a pouhá politická registratura je za 12 zl. drahá. Mnozí

eši se pedplatili, ale už po pl roce list vrátili.
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volbách slezských a vídeských — I mladším stranám je volební boj vrcholem politické in-
nosti — VýjimKu iní strana eská lidová — Volební, hnutí u Xmcu — Rozdíl mezi Nmci
umírnnými a radikálními — Co bude po volbách — eský snm proti eské obstrukci — Tá-
borové hnutí posloužilo jen Mladoechm a klerikálum — Klerikalism využívá nacionalismu
a státoprávnictví — Klérus a politika.

Zajímavá smlouva španlsko-francouzská. — Nový eský svatý.

Od prvých poátk ústavního života v Rakousku uplynulo více než

padesát let. Ale za celé pl století nenauily se naše strany politické po-

jímati ústavnost hloubji. Vrcholem ústavnosti jim byl a je parlamentarism.

Proto nejvtší zájem ve veejném život budí vždy volby. Volební
hnutí vyerpává i nyní všechny síly politické. Msíc uplynul

od rozpuštní íšské rady, celý tvrt roku ješt zbývá do volebních dn,
ale již není v Rakousku strany, která by nebyla uinila svá opatení pro

volební boj.

Ml ad o eš i vydali svoje volební prohlášení 16. záí. Všechen smysl

toho, co považoval za potebné výkonný výbor národní strany svobodo-

myslné íci lidu, vyzníval v nadji, že » národ eský svým hlasem projeví

s jednáním svých poslanc souhlas. « Mladoechm prost pi nových

volbách nebží o nic jiného, než aby neztratili ani jediný mandát. Proto

i nejvyšší politická moudrost, k níž dospl klub národní strany svobodo-

myslné pi rozhovoru »o dležitosti a významu nastávajících voleb na íš-

skou radu,« bylo mínní, že volbami musí se projeviti naprostá politická

jednota národa eského proti Vídni, rozumí se : jednota ve zvolení poslanc
svobodomyslných. Takovým spsobem již nebude volebním heslem ani

obstrukce - neobstrukce, nýbrž pohodlnjší a možno-li, ješt bezvýznamnjší
svornost proti Vídni, Mladoeši dovedli obratn zájem strany — a niím
jiným volební svornost není — povýšiti na zájem národa.

Heslo svornosti má býti Mladoechm náhradou za opravdovjV vo-

lební program. Nebo s pesným programem k volebnímu osudí jíti nemohou.

Všecken jejich politický postup pestal býti plánovitým od prvého vzniku

nmecké obstrukce. Žijí ze dne na den a z ruky do úst. Dnes neznají, co

budou initi zítra. Proto není mezi nimi shoda ani v otázce obstrukce, kterou

sami z otázky holé taktiky povýšili na pední otázku národní. Radikálové

v klubu i mimo klub a s nimi Národní Listy chtjí, aby se volby
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daly ve znamení obstrukce, aby poslanci pijímali mandát imperativný.
Proti tomu ozvali se dosud již všichni, kdož mli v poslední dob vliv na

bh eské politiky, poínaje drem E n g 1 e m a P a c á '.: e m, kteí si pejí

politiku volné ruky. Za zdravých pomr nebylo by pochyby o tom, že

rozhodne mínní odpovdných poslanc. Ale v ("echách je již skoro

pravidlem, že ve vcech nejdležitjších proti všem odpovdným idim
naší politiky provede svoji neodpovdná redakce Národních
List. Psobí pi tom nejen její vliv jako jediného denního listu strany

svobodomyslné. Mnohem více psobí slabost umírnných živl v klubu,

kteí za letních msíc nechávali upravovati táborovým hnutím pdu pro

radikální, obstrukni politiku a nyní pojednou požadují, aby jim voliové

úpln svili, má-li se provozovati politika obstrukni nebo oportunní. Za-

pomínají, že k tomu je potebí, abj^ požívali plné dvry lidu. Ale po

úpadku mladoeském od zrušení B a d e n i h o jazykových naízení bylo

by pímo divem, kdyby voliové poslancm dvovali neobmezen. P o-

litika volné ruky již jednou zklamala eský lid. Po nastoupení

ministerstva Badeniho také mladoeští poslanci zamnili oposiní

a obstrukni postup za politiku volné ruky a do dvou let skonili v kle-

rikáln šlechtické vtšin pravice. Proto je pochopitelno, že lid se kloní

k tomu, aby poslancm svil mandát imperativný. Aspo voliské schze
v Peloui, Dušníkách a j. uložily pímo poslaneckým uchazem, aby ve

Vídni obstruovali.

Pedstíráním, že do Vídn mohou jíti pouze poslanci, kteí nejsou

zásadn proti obstrukci, zamítají také Národní Listy prosbu o nkolik
mandát, kterou za Staroechy vznesl na výkonný výbor národní strany

svobodomyslné Hlas Národa. Výkonný výbor nechal odmítati Staroechy
eským Listem, nejhorším mezi všemi špatnými mladoeskými listy,

ale sám neodpovdl. Patrn dle starého pštrosího zvyku, ponvadž mu
pání Staroech nebylo oznámeno oficiáln, neví o nm. Ale jisto dnes

již je, že Staroeši sotva budou podarováni njakým mandátem. V echách
jsou píliš slábi, aby Mladoeši v nich vidli vážné odprce a kompromi-
sovali s nimi. Nebo proti kompromisu, kde z nho plyne zisk, strana

svobodomyslná není. Na Morav ujednala kompromis nejen se stranou

národní (staroeskou), nýbrž — dle Katolických List — docela

i » nabízeli lidovci prostednictvím spojené strany národní kompromis stran
katolické". Tedy Mladoeši jsou již docela ochotni ke kompromisu
s klerikály. Což ani tento vroubek do knihy hích mladoeských neoteve
volim oi? Ovšem klerikalism je nyní u nás hodn mocný. V echách
troufají si Katolické Listy diktovati, aby se volby konaly ve »znamení
víry svatováclavské*. Na Morav rostou klerikální kandidatury jako houby
po dešti. A nejsou beznadjný. Ovšem užívají klerikálové všech volebních

zbraní a nezastavují se ani ped kompromisem s Nmci. Na Znojemsku
budou nmetí kesanští sociálové ve všeobecné kurii voliti eského kato-

lického kandidáta (P. T. Šilingera, redaktora Hlasu), za to však katolití

voliové eští budou podporovati nmeckého kesansko-sociálního kandidáta
v tíd mstské. Ale nad klerikální internacionálou se v echách nikdo

nepozastaví.

Stejn smluvili Mladoeši kompromis se zemdlci, dle nhož selští

poslanci »vstoupí do klubu svobodomyslných, lidových poslanc eských
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a zaídí v nm agrární odbor. « Spojení mezi stranou svobodomyslnou

a agrární je dosti pirozené. Nebo eští agrárníci, jak svdí jejich volební

provolání, dosud se nevybavili z bludného kruhu mladoeského státopráv-

nictví. U agrárník je dosud hospodáská politika v podruí politiky státo-

právní a nacionální.

Rovnž neutšené jsou volební pípravy ech tam, kde jsou od-

souzeni k menšin. Ve Slezsku dohodli se eši o spolený postup

s Poláky. To znaí, jak dosud vci stály, že budou pomocí eských hlas
na Tšín sku zvoleni dva polští klerikální poslanci (ve venkovských obcích,

kde dosud volen J. Swiežy, a ve všeobecné tíd, kde posledn eši
podporovali klerikála polského Ciencialu proti eskému sociálnímu de-

mokratovi Cingrovi). He ješt je ve Vídni. Vídeští echové zase

letos staví své samostatné kandidáty. Ovšem k malému užitku eské vci.

Nebo nedocílí více, než že podráždí Nmce. Na projití není ani nadje.

Ba není ani nadje, že by sítací kandidáti mohli býti slušnou demonstrací

poetné síly eského živlu ve Vídni. Nebylo by proto rozumnjší, kdyby
vídeští echové podporovali kandidáty socialistické, o nichž pece vdí,

že jsou pro písnou národní rovnoprávnost? Ale ovšem — vtšina víde-
ských ech nebude volit ani uchazee sociáln demokratické ani sítacího

kandidáta eského, nýbrž antisemitského kesanského sociála, teba že za

vlády antisemit se dala eskému lidu v hlavním mst íše nejhorší pí-

koí (zákaz eských návštních štít, výprava proti eské škole atd.)

Nelépe než staré strany eské se pipravují k volebnímu boji strany
mladší. Národní dlníci dobe cítí svoji slabost a proto spoléhají

na kompromis s Mladoechy a státoprávníky. Mladoeši, vdomí své síly,

žádali na národních dlnících úplné podrobení. Byli ochotni podporovati

nkolik národn sociálních kandidatur. Ale národn dlnití poslanci za to

mli býti zavázáni vstoupiti do svobodomyslného klubu na íšské rad
a pijati jeho program. K tak zjevnému pomladoeštní se strana národn
sociální odhodlati nemohla. Proto z kompromisu sešlo. Zbyl tedy národním
dlníkm pouze kompromis se státoprávníky, který v zásad proveden,

a snad se stranou radikáln pokrokovou, která se usnesla kandi-

dovati nejen v kurii mstské a venkovské, nýbrž i v kurii všeobecné. Je

pravdpodobno však, že k faktickému kompromisu mezi všemi stranami

státoprávními, starými i mladými, dojde všude, kde nastane boj proti s o-

ciální demokracii, která tentokráte bude kandidovati nejen v tíd
všeobecné, nýbrž i v kuriích privilegovaných, kde bude míti jakou nadji
na úspch. Z mšanských stran eských jediná eská strana li-

dová zásadn uznala, že »místa poslanecká v t. zv. páté kurii mají býti

ponechána tm vrstvám, které v ostatních voliských tídách volebního

práva nemají« a odporuila svým pívržencm, aby volili uchazee sociáln
demokratické; nebo »vlastní politickou pedstavitelkou tíd (vyddných)
je nyní strana sociáln demokralická«. eská strana lidová také jediná

nerozhodovala na prvém míst a dosud nerozhodla o kandidaturách, nýbrž
o tom, jak využíti volebního ruchu pro politické vzdlání a uvdo-
mní lidu.

U Nmc volební boj nezašel až k nepokrytému smlouvání o mandát}'.

Nmecké souruenství na schzi pedsed klub levice, která se

konala 18. záí, rozhodlo, že volební kompromis nemá býti umlouván.
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Spokojilo se tím, že se jednotlivé siíastnné strany zavázaly, že se v nové

snmovn zase na základ s*ejného programu sejdou k spolenému po-

stupu. Ale to neznamená, že by byly mezi Nmci pomry, které zaruují všem

stranám jejich državu. Nastanou volbami jist zmny v táboe nmeckém,
akoli programové rozdíly mezi jednotlivými stranami nejsou znané. Vždy
nejmírnjší z oposiních Nmc : Nmci pokrokoví liší se od strany^ nej-

krajnjší. Nmc nacionáln radikálních jen tím, že nežádají, aby svazek

Rakouska s Nmeckou íší byl vtlen do základních zákon státních, a že

nechtí celnímu spolku s Nmeckem. Ale místní a osobní vlivy spsobí etn
zmn. Nejoslabenjší z voleb vyjde strana lidová. V Dolních Ra-

kousích mnohé její mandáty a mnohé její pedstavitele pohltí strana ke-
sansko-sociální; v zemích eských bude míti vážného odprce v n-
meckých radikálech, kteí oekávají, že vejdou v novou snmovnu
v potu 25— 30 poslanc. Ovšem mnoho z roztažitosti nacionálních ra-

dikál pjde také na úet strany pokrokové, jak ukázal již sjezd
nmeckých pokrokovc, konaný 30. záí v Trutnov. Radikálové

svolali rovnž do Trutnova svj vzdorosjezd. A dokázali, že úastenstvím

nezadali v nejmenším sjezdu pokrokovc. Vedle toho dovolávání se sa-

mého panovníka, aby psobil na zakázání schze radikální, k emuž se

pokrokovci odvážili, a ráz jednání na sjezdu pokrokovém, jenž stál úpln
ve znamení nmeckého radikalismu, ukázaly slabost nmecké strany po-

krokové. Stejn asi utrpí ve volebním zápasu nmecká katolická strana
lidová. Nepomže ji, že sjezd jejích hornorakouských pívrženc se vy-

slovil oste protiesky tím, že uložil Nmcm katolickým za povinnost

bojovati proti všem státoprávním snahám. Nepomže jí ani, že se pímo
ústy pana Eben hocha ucházela o pijetí do nmecké poruky. V Ty-

rolsku již spojili se proti ní nejen Nmci pokrokoví s nacionál\% nýbrž

i kesanští sociálové chystají vpád do volebního obvodu samého

pana D i pauli ho.

Volby vyerpávají všechen politický život v Rakousku. Pece však

všechno volební hnutí nedovede více, než zpsobiti okamžité opojení.

Vlastní otázka: Jak dále? zbude teprve pro dobu povolební. Nebo je

píliš malá nadje, že by volby mohly ukoniti souasnou státní krisi.

Nenastoupí-li Mladoeši cesty umírnné politiky, bude Rakousko po volbách

tam, kde bylo ped rozpuštním íšské radj'. Ovšem je jisto, že svobodo-

myslní poslanci nemají mnoho chuti do nové obstrukce. Budou-li zbaveni

nátlaku volistva, je dosti pravdpodobno, že s chutí opustí obstrukci.

Ale ovšem k tomu nestaí jen abj' byli pojištni na šestiletí pro volby

íšské. Bží ješt o eský snm. Le snmu vyprší lhta rokem 1901.

Budou-li zavas na rok volby snmovní provedeny a budou-li tím Mlado-

eši i pro zemský snm zabezpeeni na celé šestiletí, budou asi ochot-

njší k vyjednávání s vládou a k vzdání se obstrukce. To tím spíše, že

vláda má doposud v ruce nejsilnjší zbra proti Mladoechm — eský
snm.

Vtšina Cechm píznivá na zemském snmu eském je závislá na

volbách v kurii velkostatká. Ale ve velkostatcích nesvenských, které

volí 54 poslanc (velkostatky svenské vysílají jen 16 zástupc), mohli

by za pomoci vlády Nmci snadno nabýti vtšiny, kterou mli až do 1883:
a tím by nabyli i vtšiny na snmu. Že Nmci s možností tou poítají
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je zejmo. Vždy v poslední dob pešlo nemén než 17 statk zapsaných

v zemských deskách, jež zaruují volební právo v prvé tíd, do nme-
ckých rukou. Ostatn i kdyby nedošlo ke krajnímu' prostedku, jakým je

násilná zmna vtšiny na snme, je vlád silnou zbraní nesvolání snmu.
Nmci vydali heslo: žádná íšská rada — žádný snm. Ná-
rodní Listy ve své lehkomyslnosti mly ihned pohotov odpov, že

»nynjší snm ... je rovnž tak nmeckou kreaturou jako vídeský par-

lament. « To ovšem nepekáží zástupcm mladoeským v zemském výboru,

aby naléhali na svolání »nmecké kreatury« —
• zemského snmu. Nmci

neprovozuj í-li již politiku rozumnjší, jsou aspo dslednjší. Vydali heslo

proti eskému snmu a v zemském výboru byli dsledn proti žádosti o jeho

svolání. A pece utrpí nmecký lid v Cechách, nebude-li snm zasedati,

stejn jako eský. Bude-li finanní správa zemská v nepoádku, ponesou

toho škodu eši, Nmci i vláda. S tím jist budou poítati Mladocši
a bude-li toho strannická jejich poteba žádat, setrvají v obstrukním
vzdoru. Vzdor Nmc a vlády, jenž by se mohl projeviti znemožnním
eského snmu, neodpomuže. A to tím spíše, ím více Mladoeši podléhají

živlm radikálním.

Táborové hnutí razilo dvojím smrem cestu. Vhánlo svobodo-

myslné poslance na cesty radikální, ale tím spolu upevovalo jejich po-

stavení ped 8. ervnem dosti otesené. Na táborech byla slavnostn vy-

hlášena svornost proti Vídni, kterou mladoeští vykladai obratn vyloHli

za svornost volební t. j. za nutnost, aby zvoleni byli poslanci mladoeští.

Mimo Mladoechm nepinesly tábory politický zisk žádný. Víde pro-

hlédla jejich strojenost a neopravdovost ; Hd pouení ani uvdomní na tá-

borech nenašel. Proto na konec, na táboru Sobslavském, uznala pochy-

benost táborového hnulí i strana radikáln pokroková, jediná z mladých,

opravdových stran, jež se tábor úastnila. Za to klerikálové na táborech

zdomácnli. Poznali, že nálada lidu proti Vídni je zbarvena radikáln.

Proto se neostýchali a oslavovali po táboru peštickém pímo starého ra-

dikála dra E. Grégra, který kdysi v echách vedl boj proti klerikalismu.

Dnes státoprávní pláš zakryl všechny rozdíly a spojil svorn radikály

i klerikály. Na táborech eských se ukázalo, jak klerikalism dovede využíti

každého hnutí, které je oblíbeno v lidu.

Národní a státoprávní klér však nemáme jen v echách. I Chor-
vati jsou tak šastni, že se jim vnucuje k vedení národních vcí vyšší

hierarchie. Na katoHckém sjezde v Záhebe mluvil sarajevský arcibiskup

dr. Stadler pro státní právo. Za to dostal dtku z kabinetní kanceláe.

Ale to byla jist voda na klerikální mlýn. Dr. Stadler stal se rázem
populárním mužem. Cesta, kterou nyní práv podnikl do íma, byla adou
oslav. ím obratnost bosenského arcibiskupa ocenil. Neobyejn milostivé

pijetí, jež se dru Stadlerovi u papeže dostalo, bylo vlastn schválením

jeho vystoupeni. Ovšem ím ví, že v nejvyšších kruzích mu ojedinlé vy-

stoupení proti rakouské politice, jakou si peje dvr, neuškodí a u lidu

získá si tím mnoho pízn. A sympatií Udu v píznivé dob dovede klér

hodn využíti. Na Morav pipravovali si klerikálové pdu také úastí
v akcích lidu milých: v katoHckém Cyrilomethodjství, v podnicích národo-
pisných a pod. Za to nyní mohou již se odvážiti k otevenému politickému

postupu na celé áe. Arcibiskup K o h n vyzval všechno duchovenstvo,
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aby se v dekanátních poradách dohodovalo o tom, jak by pi íšských

volbách nejúspšnji podporovalo katolické kandidáty. To znaí, že zne-

užívání kazatelny a samého náboženství pro politické cíle došlo pedem
schválení od nejvyššího církevního úadu v zemi. — G. G. —

Posledního kvtna podepsána byla v Paíži zajímavá smlouva roz-

hraniovací. Byla poslední z tch, jimiž definitivní rozloha francouzské

Afriky byla stanovena. Francie a Španlsko rovnaly v ní své nároky na

kusy západoafrického behu.
Ztrativše v nedávné válce svj poslední majetek zámoský, .Španlé

obrátili zetel opt k ernému dílu svta. Zmínil jsem se o koloniálních

plánech jejich v loském ervencovém ísle. A zárove vyložil jsem, jaké

nároky si tam koruna španlská inila. V Sahae vlastnila si 700.000 D kilo-

metr. Na Gabunu dlouhý pruh zem, soubžný jižní mezi nmeckého Ka-
merunu, mezi moem a levým b ehem eky Ubangi, zvící poloviny celé

Francie.

Tyto veliké nároky vSpanelové nemohli žádnou vdeckou ani hospo-
dái-skou prací podepíti. Proto se ekalo, že smluvných práv svých na
Gabunu se vzdají, aby na severu zachránili, co jen by se dalo. Ostrvky
elobeyské, Corisco a Annobom, ve vtší menší vzdálenosti rozseté ped
reklamovaným behem, po odchodu z pevniny byly by se pro Španly
staly majetkem zcela bezcenným. Ponvadž jsou strategicky dležitý,
osadní politikové nmetí nelenili upozorniti vládu íšskou na výhodnost
jejich zákupu. Snad nescházelo ani na tajné nadji, že pozdji bylo by
lze nabýti i úrodný Fernando Póo.

Ujednáním, jež jest pro Španlsko dosti výhodné, politickému svtu
zpsobeno bylo jisté pekvapení. Už proto, že po tech bezvýsledných
pokusech probhlo tak hladce. A pak tím, že stal se pravý opak toho,

co se ekalo.

Paížský vyslanec del Castillo nerozpakoval se oasu západní Adrar
a sebchu (solní pánev) idšilskou (odkud se ron tohoto nerostu rozváží
do Sudanu za deset milion frank), ponechati druhé smluvní stran.

Castillo dobe rozpoznal, že úrodná oasa pro Španly nemá daleko
té dležitosti, jako pro Francouze. Tm že nutn na tom musí záležeti, aby
byli pány veškerých ostrov poušt. Španlové podrželi, co hlavn ze
Sahary pro n cenu mlo : západní behy. Ostrovanm kanárským jsou
vody jejich, rybami úžasn bohaté, dležitým zdrojem výživy. Jsou-li

podstatný nadje na minerální bohatství pobežních hornatin nelze dnes
ovšem íci.

Ped paížskou konvencí na celých 17 tverec, kilometr udávala se
v zempisné statistice rozloha majetku španlského na Gabunu. Za saharské
ústupky Francouzové vykrojili nyní pro Španly ze svého Conga pknou
enklávu 25000 tv. kilometr. Zem velice úrodná, pibližn rovná tvrtin
Bavorska, mohla by míti pro Španly ce.nu nemalou. Už proto, že dosud
uvalují znaná cla na produkty tropických zemí. Tak mohla by nov zí-

skaná Guinea španlská státi se výnosnou osadou plantážnickou, jakou
jest dnes (portugalský Sao Thomé) i jejich Fernando Póo.



44

V konvenci nic se nepraví o severní hranici španlské Sahary', jež

tam dotýká se marockého sultanátu. V jižní ásti jeho náleží Spanlíím

pobežní místo Ifni, postoupené jim mírem, uzaveným v roce šedesátém.

Asi ne náhodou domáhali se práv letos koneného vydání jeho zvláštním

poselstvem u dvora marockého. Praví se, že s dobrým úspchem.
Proto mnozí politikové osadní jsou toho mínní, že konvence daleko

není tak dležitá tím, co obsahuje, jako tím, co v ní není. Krátce, že

dohodnutí mezi Francouzi a Spanly in puncto šerifské íše jí pedcházelo.

Ve Spanlích ani ve Francii by nikdo proti nmu nebyl. Z úst francouz-

ského publicisty padl výrok v mnohém vzhledu vskutku významný, že ob
strany vasným dohodem o to se musejí postarati, aby se pi dlení

o kži filalijských panovník mezi n nepipletl — »njaký tetí zlodj

«

(troisime larron).

Otevená severní hranice jejich Sahary a pak práva na Ifni odkazo-

vala by jižní ást Marokka do sféry Spanl, kdyby k podobné transakci

došlo. Ale i pro pípad jinakého upravení vci mají v rukou dobrý kom-
pensaní objekt.

*

Neznám ni potu ni pvodu svatých patron našeho království a

doufám, že tomu dsledku realistického nevlastenectví u mne nikdo píliš

se nepodiví. Však pedstavuji si, že byli alespo v dobromyslné fantasii mé
— pokorní muedníci, skromní mužové božího slova. Ale te v národní

nebe eské chystá se vejít nový, divný svatý. Království jeho docela

není z tohoto svta. Nevím, kterak v ad knžských íz a biskupských

miter vyjímati se bude — pan Deschanel, pedseda francouzské komory
poslanc, virtuos pera i jazyka, majitel nejbezvadnjších kabát, jehož ne-

spoutané srdce se svží tváí a koketním jíním ve vlasech harmonicky se

sluuje v pedstavu vážného mládí, co tolik dámám se líbí.

Ped kanonisaním tribunálem pánové Hladík a Pachmajer, zdejší

konsulové nacionalistické strany ve Francii, jsou advokáty nebe.

Ex consensu rerum spadá tedy na mne být zástupcem ábla. Docela

nezamýšlím snižovati pana presidenta. Pan Hladík, jenž optovn jím byl

pijat v audienci, líí jej jako muže velmi talentovaného, pívtivosti

pímo úchvatné. Nemám nižádné píiny panu redaktorovi neviti, také

milerád pipouštím, že milákovi jeho kyne ješt skvlá budoucnost. Klikatá

ára politické kariéry sice vyžaduje, aby pan Deschanel s vysokého kesla

pedsedy snmovního nejdív skoil dol, ve fauteuil chefa vlády. Pátelé

jeho tvrdí, že jen proto, aby se pi píležitosti nejbližší vyšinul mnohem
výše : na keslo hlavy státu.

Proroctví ta nejsou bez podstaty. Pan pedseda neovládá pece na-

darmo velmi nesnadné, ale málo rytíské umní, pro nic píliš se neexpe-

novat. Díky jemu pevné brány nepístupné pevnosti, jež zve se francouzskou

akademií, dokoán se ped ním rozlétly, díky jemu ztekl ve vku pomrn
mladém takovou dráhu. To vše pipouštím a doznávám, ale o tom, že by

to bylo nco zvláš úctu vzbuzujícího, velice pochybuji. Než to by nebylo

píinou, kterou bych opírat se ml kultu Deschanelov, jenž u nás nyní

se propaguje. Každý má zrovna tolik práva, nalézti v panu pedsedovi zá-

libu, jako já zstati vu,i nmu chladným.
Ale oba pánové, ku kterým od své výstavní návštvy paížské pi-
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družil se i dr. Herold, nejvtší orato eského národa a nejvtší nepítel

jeho jazyka, provádjí s panem Deschanelem vci, o kterých nelze pomleti.

Nemluvím o tom, že zveliují za všecku dovolenou míru dležitost a váhu

komorního pedsedy. Oni z muže s budoucností iní muže budoucnosti,

takka exponent nejenergitjšího myšlení politického ve Francii.

Proti tomu musím se rozhodn ozvati. Ve stran, ku které mám
est se hlásiti, sympathie pro Francii nebývaly píliš rozšíeny. Jako

upímný frankofil, o píin toho nejednou j^em uvažoval. Došel jsem pe-
svdení, že úkaz onen pochází z toho, že ofíiciálním a vlasteneckým

tiskem vždy se u nás dlala reklama mužm a náhledm, toho nanejmén
zaslouživším. Vzpomínám práv vzhledem na Francii rád na dobu politi-

ckého tirocinia svého. Tenkráte, po nevelkém neúspchu u Lang-sonu, celá

smeka zaslepených doktriná a nedokavých karirist hnala s pomocí

ulice útokem proti Julesu Ferrymu, tvrci moderního osadního impéria

francouzského, za potlesku — Národních List. Ty nevedla k nmu znalost

pomr a písné zkoušení Ferryovy politiky. Ale staroeské listy zastávaly

se všech »stedních« stran a obzvlášt tch, jež práv byly u vesla. Ochran
mladoeského moniteura tšily se proto strany radikální. Ten tehda by!

pro mne, jako pro tisíce jiných, studnou politické moudrosti. Po jeho pí-

kladu byl jsem naplnn nesmírnou záští proti »Tonkianu«.
Dnes vtšina jeho hanobitelú tehdejších zmizela za »šedivou zdí za-

pomnní« anebo uvázla v politickém propadlišti. Ale dílo muže, jenž ze-

mel díve, než dostati mohlo se mu satisfakce, rozvilo se v obrovské

panství — jedinou nadji západní republiky.

Tehdy rušili koncepce Ferryho ti, kdož neumii nic než strnulým

zrakem zít v díru ve Vogesách. Dnes klidný rozvoj nesmírné državy zá-

moské, k níž Ferry položil základ, doktrínami svými ohrožuje ddic apo-

štol revanche, pan Deschanel.

V tom smyslu významná jest e, již promluvil 4. bezna ku svým
volim v Nogentu le Rotrou.

Po zdvoilé poklon, ve smru kanálu la mancheského, pedseda
snmovny francouzské tam doslova zvolal:

»Nedejme se odvésti od velikých povinností, které veliké války pev-

ninské z druhé polovice tohoto století nám uložily, a setrvejme na pímém
pochodu za svj^^m nezmnitelným cílem.

«

Jest pirozené, že e ta v táboe nacionalist vzbudila mohutný
ohlas. Ten ale byl jásotem, s jakým zdejší pátelé jejich ji uvítali, daleko

pedstižen. Predilekce pramenící z pdy domácí, víra nenapravitelných ro-

mantik v možný intluxus, physicus, ve prospch naší vci, pak klamný
názor o skuteném prospchu milované zem — takka zákonn k tomu
je vedly.

Poslyšme tedy, co Francouzové sami soudí o politice, tolik odpo-
ruované panem Deschanelem.

Není tomu dávno, co pan Pachmajer, cituje paížský Journal des Dé-
bats, správn oznail jej za hst veliký a seriosní. Nuže uvedeme nejdíve
úsudek jednoho z jeho redaktor. Mluv o pedsedov ei pan de Caix
Aymont rovnou praví, že neví, co si o ni myslit. Dotýkaje se machinací
anglického tisku, jenž umlým pstováním germanofobie snaží se vypuditi

Francouzm z hlavy vzpomínku na Fašodu (a jiné dležitjší porušení



46

zájm, ne pouhé hrdosti francouzské, jež na Nigeru a jinde Fašodu

pedcházely), de Caix praví: » Ze v tomto díle podporuje jej (tisk anglický),

výmluvnost jisté školy, kteráž nejsouc schopna zmiti velikost úlohy,

kterou jsme všude po všem svt na sebe vzali, jak se zdá, neváhala by

vydat ji v nebezpeí tím, že myslí, a co horšího, že hlásá, že doba veli-

kých revindikací kontinentálních není uzavena pro nás.«

V kvtnové Revue de Paris lodní poruík X. pojednával o rzných
methodách námoské války. Vojenský autor tající se pod znakou v-šech

záhad, v lánku tom »skuten vložil prst do rány«, když napsal, že po-

litická situace Francie století XVIII. podivuhodným zpsobem takka znovu

se rodí za našich as. »Osady«, praví, »nutí Francii, aby mla lostvo,

Elsasy-Lotrinky, aby mla vojsko. Bez lostva Francie abdikuje ve svt,
bez armády abdikuje v Evrop. Ale Francie ranná nehodlá zemíti. Jde

o to, jak rozetnout ten problém tak tžký. Zde musí mluviti fakta a ne-

vyhnutelnosti jejich jest teba uposlechnout. Jelikož Francie nevede s Nmci
války a od ticeti let zdržuje se jí, jest z toho souditi, že asi není více

zájmem národa, aby pro nynjší as znovu domáhal se svého místa

v Evrop, ale aby zajistil si místo, dstojné sebe, na zemkouli.

«

Akademik Sorel, ve tvrtém z srpnových ísel Tempsu, potvrdil

a prohloubil diagnosu lodního dstojníka, že pro Francii z hrobu povstá-

vají pomry doby, jež brzy bude pedpedešlým vkem. Referuje o Wad-
dingtonov historii války sedmileté, Sorel názorn ukazuje chyby a omyly,

jež stoupenci sterilní politiky odvety dnes ihned jsou ochotni znovu opa-

kovat.

Po válce o ddictví španlské, tak nákladné a tak nevýnosné, Francouzi

znovu vyrojili se na moe a usilovn rozšiovali panství své v obou Indiích.

Ale Anglie nespoutala aspirace jejich v Evrop proto, aby jim v zámoí
dovolila se donner carrire libe. Nemohouc zameziti osadní expansi sta-

rých protivník, Britannie snažila se zmocniti se ovoce innosti jejich.

Úelu toho bylo lze dosíci prostedkem velmi jednoduchým. Zatažením

Francouz v krvavé konflikty pevniny bu podpalováním ctižádosti jejicli,

anebo tím, že by je, vybravši si dobré spojence, donutila k boji.

Je pravda, Francie tehdy byla nejucelenjším a nejvíce homogenním
ze všech evropských stát. Však ani tak nebyla s boje na dv fronty.

»Bylo teba, aby volila : defensivu a prosté zachování se v Evrop anebo

osady. « I kdyby byla volila poslední, byla by vždy bývala dosti silnou

uložit Evrop majestátem gallicae pacis. Sorel výmluvn vypisuje, že volba

byla tžká. Staré livality, ba pedsudky, svody rozeklaných hranic, táhly

ministry královy na stranu Bedicha II.

Zniiti dm rakouský bylo jejich cílem. Velikosti interessv vzrost-

lých jim mezitím za moem, pranic nechápali. Krátkozrakost svou draze

zaplatili ztrátou Indie východní, jíž veliký Dupleix nebyl s to ubrániti.

Vom Hass zur Liebe giebs nur einen Schritt — Versailleský dvr
brzy po válce sblížil se s arcidomem. Anglie rozdmychovala ohe a když

vypukl, postavila se na stranu — pruského krále. Na bezích Ontaria

a svatého Vavince bila se za zájmy nového pítele. Francii nepodailo se

Bedicha pokoiti, za to ztratila Indii druhou — Canadu. Osudných ztrát

tch tenkráte nikdo necítil. Dvoané a státníci staré školy, až do Mira-

beaua, kontinentální politiku prohlašovali jednomysln za »allure naturelle

de la France«.
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A potom, osobitým kouzlem filosofa na pruském trn nebyli oa-
rováni jen encyklopedisté — kollegové, ale i ministi, váleníci, vbec kde

kdo. Za est si pokládali být jeho vrstevníky a dmyslnost diplomatických

a strategických kombinací jeho »takka smiovala je s porážkou. Na osady

mnoho se nemyslilo : pohostinnost berlínská, pehlídky, manévry, filosofické

hostiny zpsobily, že celý svt nan zapomnl. « Nejelnjší mužové Francie

jednostranností tou chybovali nejvíc. Nikdo neml smyslu pro úsilí

Montcalmovo. Voltaire vyslovil se o Canad, že to jsou jitra snhu.
Tak jako ve filosofii orlové myšlénky nebyli vždy nejsamostatnjší,

tak v politice nejevili vždy nejvtší bystrozrak. Temena Duplei.xova a Mont-

calmova snad se nedotýkal silný vzduch výšin, jenž ovíval obry pehlí-

žející les francouzských duch. A pec', jak správn posuzovali situaci

i zájem otiny a jak špatným prismatem díval se na n autor Candida.

Kdo by necítil dosah slov Sorelových, jenž v závrku svého pojed-

nání dí : »Osady francouzské rozprostírají se dnes hlavn v Indoín a v Africe

a podmínky, za jakých byly nabyty, podmínky, za jakých mohou býti po-

drženy, nebezpeí ve kterých mohou býti ztraceny a prostedky, kterými

je lze zachovati jsou tytéž jako v XVIII. vku.«
Nevím, kterak nogentský eník smíil se s tmito fakty. Ale potom,

co ekl, ideje jeho vyhlašovat za pedzvst budoucna — — —
* J. M. P.

Po VKF:JXÉM HOSPODÁSTVÍ: Penžní tíse v Anglii, Nmecku, Rusku —Státní pjka
uherská. — Klesáni konjunktury v Nmecku. — f Lucam.

Prmyslová a báská konjunktura, až do nedávná ustavin stou-

pající, a zápletky v jižní Africe a východní Asii pivodily penžní tíse,

z níž te Ev^rop, Anglii a Nmecku pomáhá Severní Amerika. Vláda

anglická užila americké pomoci pi umístní 10 milion liber pokladniních

poukázek, kterých bylo potebí jak na finanní poteby státní, tak na po-

síleni banky anglické, jejíž kovový poklad dívjší potebou zlata valn
byl již oslaben. Také nmecká vláda vypjila si na ínské operace

80 mil. M. v Americe, která se takto stává dodavatelem již nejen obilí a

stroj, nýbrž i hotových kapitál Evrop, velikášstvím znenáhla udolávané.

I Rusko pociuje siln finanní úinky vojny východo-ínské. Hned
k prvnímu mobilisování vojska bylo ureno 150 milion rubl, od polou do

konce ervence pak denn 600.000 a od srpna denn 900.000 rubl. Všechny
válené náklady dnes iní již okrouhle 600 milion rubl a dalších 112
milion spotebuje stavba mandžurské dráhy íany zniené. Zlatá záloha

státní banky ministrem Wittem po léta tak peliv pro zavedení zlaté

mny nastádaná a dosud na 800 milion rubl obnášející, bude tudíž

brzy vyerpána a Rusko pjde se svými valutními zámry za píkladem
Rakouska, jehož valutní reforma rovnž nkolikráte válenými událostmi

byla zmaena.
K úhrad mezinárodních výdaj v ín Rusko zvýšilo cla u zna-

ného potu zboží pi pechodu pes hranice evropské a fioské o 30—50
procent — vyjímajíc ovšem celní sazby, jichž výše obchodními smlouvami
s cizinou jest vázána — není pochyby však, že ani toto zvýšení nestaí,

a že Rusko bude musit finanní pispní hledati zase za hranicemi u pátel

francouzských.



48

V Uhrách naléhá opt siln poteba nové pjky státní. Nedošlo v po-

sledním roce ke shod pi jednání mezi vládami vídeskou a budapešskou
stran osvobození uherských cenných papír, rent, zástavních list atd.

od rakouské dan rentové, které budilo u nás pochopitelný zájem jako snad

jediná píležitost, kde byli bychom mohli naproti uherské bezohlednosti a zejm.

úspchm uherským v posledním vyrovnání vymoci zase sob jisté kon-

cese. Uherský stát i uherské národní hospodáství potebují penz na

vlastní investice erární, na zdokonalení zemdlství, na zizování prmy-
slových závod, na stavební ruch v Budapešti, na podniky obecní atd. Tato

poteba kapitálu mže za dnešních pomr úrokových a za dnešního

rozkvtu prmysloi^ého dojíti ukojení jedin v Rakousku, protože ani N-
mecko ani Francie pes všechny politické sympatie k Maarm kapitály

své jim nepropjují.

Osvobození uherských cenných papír od rentové dan v Pedlitavsku

znamenalo tedy pro Uhry vyšší kursy, za které je Uhry u nás mohou
odbýti, zkrátka prospch milionový. Uherská vláda slibovala zrušení dopravní

dan z náklad vodních — práv nyní dokonává se nový velký úspch Uher
co do železniního spojení s Balkánem —' (dunajská paroplavební spolenost

rakouská platí této dan ron 400.000 zl., které se jí u nás státní subvencí

nahrazují), ale tato koncesse nebyla v žádném pomru s výhodou, jaké by se

osvobozením od rentové dan dostalo papírm uherským. Jsou však i jiné zá-

ležitosti, kde Uhry pímo chikanují naši polovici íše: je to výsada Uher,

že je potebí jejich pivolení k postátnní jižní dráhy, z ásti územím
uherským probíhající, je to dále odpíravé stanovisko Uher k pipojení bo-

senských drah k dalmatskému Splitu, aby dopravní monopol bosenský

zstal Rjece a poplatky železné brány, znemožující dovoz obilí k nám
a vývoz našich produkt na Balkán a j.

Když v kvtnu 1900 uherská vláda vydala novou 4*'/„ní korunovou

rentu v obnosu 70 mil. korun, kterou za kurs 91"/^ vyložila k veejnému
upisování, pracovala plnou parou, aby si pojistila úspch této emisse.

Padesát milion bylq upsáno v samém Uhersku. Ale pes to byl výsledek

upisování velmi skrovný, a kurs nové pjky klesl konen i pod beztoho

nízký kurs emisní. Nyní má být vydáno dalších 50 milion, ale finaní

skupina Rotšildova, které bylo vyhrazeno právo opce pro tuto pjku,
chovala se za dnešních pomr penžního trhu naprosto odmítav. Stejn

dlo se Uhrám ostatn již i s
^^J.j^^Jq

pjkou investiní. S touto situací

souvisí dle všeho prohlášení uherského ministra financí, že investiní po-

teba státního rozpotu na rok 1901 opatí ne pjkou, nýbrž z poklad-

ních hotovostí.

Znenáhlé klesání prmyslové konjunktury nmecké, o kterém jsme

referovali minule, zraí se nejenom ve znaném úbytku emittováných papír
a založených spoleností akciových, nýbrž i o »erných dnech «, které se na

burse berlínské — ovšem ne v rozsahu našich kritických dní bursovních

— staly bezmála zjevem trvalým. Kdo nechtjí pipustiti pepjatost spe-

kulace, která bývá prvodkyní solidního rozkvtu hospodáského, hledají

píinu krise v antikapitalismu a nepátelství obecenstva i zákon k burse.
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Jde však jen o smutnou likvidaci jak nesolidních výstelk hospodái^skcho

rozmachu i tch slabších obtí, které povstalým vírem v záhubu rovnž

bývají strhnuty.

Tento msíc zemel v Išlu bývalý generální tajemník a viceguvernér

Kakousko uherské banky Lucam. Ml jen nkolik roníku reálky a školy

obchodní, ale vstoupiv záhy do služeb banky dovedl se vlastním pii-
nním povznésti k nejvyššímu úedníku banky a ke klasikovi literatury

bankovní. Jeho spisy o bankovnictví vynikají ovládáním a zpracováním

látky, širokým rozhledem a mistrnou eí. Jako praktik a organisátor ban-

kovní byl tuhým centralistou, který dovedl dlouho vzdorovati maarským
vlivLuii po dualisaci banky, a když pomry ukázaly se silnjšími než jeho

autorita, šel do výslužby. Ješt však ped nedávnou dobou ozval se staec

bezmála osmdesátiletý a tém po dvoudesetiletí mimo aktivní službu jsoucí,

za poslední obnovy privilegia proti další decentralisaci a proti sesilování

uherského vlivu ve správ bankovní. Jako úadník banky, která pes
všechny privilegie ke zvláštním ohledíim na prospch státu a národního ho-

spodáství zavazující nezapomínala na tuné dividendy akcionáii, dbal i Lucam
v pední ad o sesílení posice banky; za rok 1873, kdy veškeren hospo-

dáský organism Rakouska krvácel z hlubokých ran, vyplácela banka

Kakouskouherská akcionám svým 10" „ní dividendu. S.

VKMKDÍÍLSKÉ, PRMY.SLOVK A OBCHODNÍ. První sjezd slovanských emeslník a živ-
^^ nostník v Praze — Manifestaní sjezd eského kupectva v Turnov a sjezd kupectva
uherského — Industrialisace Uher — Oprava^ volebních .-íd do komor obchodních ~ Mezi-
národní kongres pro obchod obilní — Podmoské telegiafování a nové kabely nmecké.

Ve dnech svatováclavských konal se v Praze na Žofín první sjezd

slovanských emeslník a živnostník. Úastenství bylo opravdu impo-

santní. Dostavilo se na 3500 živnostník, ale obrovskou vtšinou z Cech,

nkolik set z Moravy, nkolik málo desítek živnostník krakovských

a z ostatního rakouského Slovanstva nikdo nebo skoro nikdo.

He bylo již se samým programem a vcným jednáním sjezdu. Vy-
kládalo se nejprv o organisaci živnostnictva zpsobem již z nesetných
schzí a sjezd známým — bj^li enící, kteí prohlašovali organisaci za

jedinou spásu živnostnictva, i sama Zemská jednota živnostenských spole-

enstev v Cechách po všechna léta svého trvání poád jen organisuje, od-

poruována šablonovit i pro jiné zem se slovanským obyvatelstvem stejná

organisace, jakou má živnostnictvo v Cechách, která však posud živoí

a nijak nechce ku pedu.
Politické píchuti nabylo rokování o nutnost pidliti živnostenské

zákonodárství snmm. Centralistické zákonodárství ukázalo prý se nedo-

stateným a škodlivým, jednotlivé zem jsou prý na tak rozdílném stupni

kulturního vývoje, že je potebí zákonodárství individuelního. Ale zemský
snm práv v Cechách ukázal se býti za nynjšího složení — a kdy
v nm nastane radikální náprava? — tak neplodným a kde nco provedl,

tak neobratným organisátorem, že práv u živnostenské výroby, tolik roz-

dílných zájm zahrnující a tak bystrého pozorování skuteností i hospo-

NAŠK DOBA. R. VIII., 1. 1900. 20. íjna. 4
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dáského rozhledu vyžadující, patí k tomu notná dávku optimismu a sebe-

dvry oekávati záchranu drobných živností od pidlení zákonodárné

kompetence ve vcech živnostenských sboru zákonodárnému toliko dle jména

jinému, v nmž však zasedají tytéž strany a tíž lidé a který nanejvýš

je lidovým snahám ješt nepístupnjší. Ci jak organisováno je zemí

školství zemdlské a školství pokraovací a jak s druhé strany organi-

sováno je státní odborné školství príjmyslové? Jaké je postavení uitel
pod zemským zákonodárstvím a jaké jsou jejich platy naproti platm úed-
ník a sluh státních ? Jak je postaráno o reformu chudinství, jak byl

opraven stavební ád, kolikrát byly opravovány zákony o okresních zálož-

nách hospodáských, jak vypadá zemská akce na povznesení drobných

živností vedle akce státní, jak »promyšlenými« návrhy ubíjí snm dobu

jemu k zasedání vymenou? Bda živnostníkm a dlníkm, kdyby jejich

budoucnost mla viseti na zákonodárné innosti stran a živl, dnes ve

snmu dominujících.

A potom: nevede úpln samostatné zákonodárství zemské ve vcech
živnostenských dsledn k uzavené hranici celní? Jest na dlouho možný
volný styk obchodní mezi zemí na p. s prkazem zpsobilosti pro to-

várny a zemí s naprostou svobodou živnostenskou ? Nenaíká se u nás již

nyní na p. na rozdílnost živnostenských (a tím i sociálních) zákon
v Pedlitavsku a v Uhrách? Není konen rozhodnutí o zákonodárné kom-
petenci živnostenské také z veliké ásti vcí ne pouze živnostnictva, nýbrž

i velkoprmyslu a dlnictva? Nemusilo by zemské zákonodárství živno-

stenské práv v Cechách, zemi prmyslové nejvyvinutjší, býti prmyslu
a jeho dlnictu píznivjší než v zanedbané Halii, v Krajin a Dalmácii ?

O tom všem se neuvažuje, tvrdí se toliko nejprve nadje a omlouvá

se nynjší neinnost: však pokejte, až — atd., a uvidíte! A zatím krise

pokrauje, pohlcujíc neúprosn všecky, kdož nedovedou jí eliti odbornou

zdatností a kapitálem ...

Pi referáte o živnostenském školství a vzdlání pemnozí úastníci

již netrpliv odcházeli, práv jako druhý den pi jednání o úvru a poji-

šování maloživnostenském. V resoluci o školství pohešovali jsme kon-

krétnost, požadavcích, které vyznly píliš všeobecn. Mluvil-li posl. Adámek,
že politika živnostenská se provozuje soustavn již od Bílé Hory, ale proti

nám, je to fráse, a vytýkalli, že není pes 1 Slete návrhy dosud zemského

zákona o pokraovacích školách, protože tomu vláda nechce, je to práv
u nho pímo blasfemie.

Povdti nco reelního živnostnictvu o významu slovanské vzájemnosti

v ohledu hospodáském, je tžko; vždy jsme se u nás ješt nezmohli ani

na vzájemnost eskou! A tak co sjezdový referent vykládal, byla zbožná

pání, druhdy zastarali, dle zkušenosti již neosvdená nebo už docela

fantastická a ostatn platící spíše pro vtší prmysl než pro malé živnostnictvo.

Znalec skutených pomr hospodáských by byl na p. práv poiským

hostem musil íci, že u nich obchod skoro vesms je v rukou cizích,

s nimiž lze obchodovati jen za hotové, že živjším stykm se vSlovinci

a Chorvaty vadí geografická vzdálenost a drahá doprava, že u maloživ-

nostnictva práv pro malost kapitálu potebí jest k rozšíení odbytu nad

místní meze vtšího ruchu sdružovacího, k nmuž u nás sotva jsou po-

átky atd.
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Obšírné a z valné asti zajímavé návrhy o živnostenském úvru
a starobním pojištní, pednesené moravskými hosty, kterým tudíž pipadl

lví podíl skutené vcného referování, zatím jenom zaznamenáváme.

Sjezd konil petením resoluce o tisku živnostenském, jemuž prý se

nedostává podpory, zvláš pokud jde o tisk organisaní a agitaní.

Celkem dlužno íci: veliké úastenství, mnoho » manifestace,* málo

práce, výsledek žádný.
*

Souasn konán byl v Turnov manifestaní sjezd eského kupectva.

Úastník na 400. Požadavky stízlivé a rozumné stídaly se s pepja-

tostmi. Sjezd vyslovil se pro zkrácení pracovní doby na 12 hodin, ale

proti dalšímu rozšiování klidu nedlního, pro vhodnou zmnu zákona

o obchodech s potravinami, pro úplné zrušení kartelij, pro odstranní po-

domního obchodu, pro rozdlení liberecké komory na dva komorní ob-

vody, konen pak zvláš pro zavedení prkazu zpsobilosti u živností ob-

chodních, v nmž spatoval sjezd dležitý (nikoliv jediný) prostedek k pov-

vznesení obchodnického stavu a ku zlepšení úvru. Praktickým byl jedin
návrh na zízení velkonákupního družstva, jež samo musí ovšem vzejíti

ze skuteného piinní malého potu podnikavých jednotlivc.

trnáct dní ped tím konal se tetí zemský sjezd kupc uherských

v Miškolci. Jednání bylo konkrétnjší: zízení zemského kupeckého spolku,

návrhy pro uherskou celní politiku, obnovení mlecího ízení, berní oprava

a pod. Byl projeven stesk kontrastující s chlubnými daty uherské sta-

tistiky o prmyslovém vzestupu : spotební síly uherského národa ubývá,

zemdlství vázne, etné industrie upadají, obchod klesá a zisku ubývá.

Ani uherské duby nerostou do nebe.

V rakouském prmyslnictvu jaksi škodolibou radost zpsobil ústup

Uher v "Otázce papírové«. Ministr vyuování naídil totiž, že se ve školách

a v úadech musí užívati papíru výhradn domácího, uherského, kterýž

zvláštními známkami již na první pohled ml se lišiti od papíru cizího,

t. j. rakouského. Ale naízení to bylo pedasné, protože uherské papírnictví

není ješt tak vysplé, aby množstvím i jakostí mohlo dostaovati poteb,
a muselo býti zatím odvoláno.

Radost bude ovšem jen doasná, ukvapenost uherského ministerstva

svdí jen o tom, že dobrá vle nesmí tak píliš pedstihovati skutenou
možnost. Zatím však dává uherská vláda s okázalostí znovu na veejnost,

že v 12 letech (1887 — 1898) bylo v Uhrách založeno nemén než 1609
nových prmyslových podnik se základním kapitálem 2967 mil. korun,

že jenom loni vzniklo v nejrozmanitjších prmyslových oborech 175 no-

vých továren, z nichž 24 s pímou podporou nebo povzbuzením minister-

stva, a že o zízení 28 nových závod s kapitálem tolikéž milion
korun se jedná. Exportní propaganda pstuje se co nejusilovnji, subvenní
politika státní jest v oboru prmyslu a exportu uvedena v hotovou sou-

stavu, k povznesení kupeckého vyuování vydalo se loni 1^4 mil- korun,

znané sumy vnují se na pjování stroj živnostníkm, výcvik uednictva,

zakupování surovin atd.

4*
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Berní reforma uinila nezbytnou i zmnu volebních ád do komor
obchodních a živnostenských i samého zákona komorního. Spoívalo vo-

lební právo do komor na placení uritého obnosu bývalé dan výdlkové,

který byl pro kategorie velkého, obchodu a prmyslu v samém zákon
komorním stanoven obnosem 100 zl. ron. Ponvadž však nynjší da
živnostenská shrnuje v sob bývalou da výdélkovou a píjmovou i s t. zv.

válenou pirážkou, takže nyní na p. da stozlatovou platí již podniky

stední a malé, bylo by nastalo úplné pesunutí volistva ve volebních

kategoriích komorních a musí se tudíž na základ nové všeobecné dan
výdlkové stanoviti nový census volební, nemá-li zastoupení jednotlivých

kategorií doznati naprosté pemny. A pi zájmových zastupitelstvech, ja-

kými jsou práv komory, je první podmínkou volební ad takový,

aby rzné zájmy jednotlivých kategorií obchodních a živnostenských sku-

ten v komorách byly zastoupeny. Že pak má rzné zájmy emeslo
a velkoprmysl, drobný obchod pro pímý odbyt místním zákazníkm jiné

zájmy než velkoobchod vývozní anebo dovozní, je pochopitelno.

Pirozen budí u nás zájem volební ády do komor v zemích e-
ských. Mají ryze eskou komoru jenom eské Budjovice, vtšinou eskou
mají Praha a Plze, kdežto v Liberci a Chebu, v Brn, Olomouci a Opav
eský živel v komorách vbec není zastoupen, vyjímajíc jen pípady, kdy
na místo lena zemelého nebo vystouplého nastupuje náhradník. Píinou
jest na Morav liknavost a špatná organisace našeho živnostnictva a ob-

chodnictva, které ješt dnes — v poslední skoro hodin — místo rozumné,

ale ovšem namáhavé práce organisaní volalo v Moravské Ostrav po ne-

praktickém, protože nesplnitelném fantomu rozdlení komor dosavadních na

obchodní a živnostenské. V Liberci a ve Slezsku je eský živel v menšin,
k Chebu patí jediný eský okres Louny.

Pi tom datuje se i eský ráz obchodních komor v Praze, Plzni

a Budjovicích teprve od volebních ád z r. 1884; do tohoto roku byl

eský živel i zde v menšin a na schzích rokovalo se esky a nmecky
teprv až od konce let osmdesátých. Nmecká strana v Pxažské komoe,
která i po novém ád volebním z r. 1884 podržela plnou tetinu lenstva,

totiž kategorie velkoobchodu a všeobecného velkoprmyslu, volební ád
tento nikdy neuznala, jelikož byl vydán sice po vyslechnutí komory, ale

bez jejího souhlasu (volební ády vydává dle zákona ministerstvo »ve

srozumní« s komorou), odmítala zastoupení v presidiu i úast na volbách

presidia a úastnila se pouze odborných prací v komoe.
eská vtšina mohla se nyní pokusiti o to, aby prostým majoriso-

váním byla hledla snížiti pomrn census pro volební sbory velkého ob-

chodu a prmyslu a pomoci tak eskému živlu k okamžitému dobytí celé

komory. Avšak výklad správního dvoru soudního, dle nhož úpln vyho-

vuje zákonu komornímu, byla-li komora vládou o volebním ád vyslech-

nuta, teba s vládní osnovou jeho nesouhlasila, mohl by dopadnouti dnes

na šíji eské majority, jako ped 16 lety dopadl na šíji nmecké, a jak vci
dnes obecn stojí, vláda sotva by byla pivolila k volebnímu ádu, který

by ohrožoval dosavadní nmeckou posici v komoe. Pro toto stanovisko

mla by vláda i vcný dvod: bude zajisté i v novém zákon komorním
stanoveno, že daový census pro kategorie velkoobchodu a velkoprmyslu
musí býti tak vysoký, aby zahrnoval skuten jen velký prmysl a obchod.



5:J

kdežto stední a m:ilý obchod mají volební sboiy zvláštní. I Nmci vsak

pochybovali, že by bez znásilovacího pokusu s eské strany vláda chtla

i v jejich prospch na pomru obou stran nco mniti.

Došlo tedy ke kompromiui a pijat census pro velkoprumysl 1000

a pro velkoobchod 500 korun dan výdlkové — census, který zajišuje

obma stranám zastoupení dosavadní, echm dv a Nmciim jednu tetinu,

a volební ád pak obma stranami jednohlasn pijat. eši vzdali se snah

po úpln eské komoe a Nmci po optném dosažení vtšiny nebo aspo
vtší minority.

V nynjší dob je podobné dohodnutí vru vzácností; že se stalo

njjprve na piid hospodáské, ukazuje, že smutné výsledky národnostních

sporu nejpalivji se pociují v naší letargii hospodáské.

Ostatn v zastupitelstvech odborných nesejde na majorit vtší i
menší, nýbrž na kvalit zvoleného lenstva. Bohužel v té píin staly se

eské mandáty komorní koistí proud politických, jichž vlivem dostali se

do komor lidé, kteí svou odbornou kvalifikací, svými názory a zpsobem
svého vystupování velmi smutn representují elitu eského obchodnictva a

živaostnictva jak ped representanty prmyslu a obchodu nmeckého, tak

ped veejností, innost komor sledující, vbec. Komora eskobudjovická
— snad práv proto, že jsme tam jako mezi sebou, po domácku, bez Nmc
— jest co do lenstva nejslabší komorou v echách a i v ostatních ko-

morách eských bylo by potebí leckterých zmn, aby komory i co do

lenstva skuten byly nejvyšší samosprávnou organisací obchodnictva a

živnostnictva.

Páli bychom si však zavedení minoritního zastoupení v komorách;

dostali bychom tím sice nkolik nmeckých velkoprmyslník do komory
budjovické, ale nabyli bychom i znaných minorit v Liberci, Brn a Olo-

mouci. Nebo, že by došlo brzy ke zízení šesté eské komory pro východní

eské kraje, dosud k Liberci a Praze patící, naprosto nedoufáme.

Mezinárodní kongres pro obchod s obilím, v dnech 28. — 30.

ervna t. r. ve Versailles konaný, uinil pro úelnou organisaci obilního

prodeje v zájmu rolnictva následující návrhy : organisování prodejních

družstev, která by pod vedením rolnického syndikátu kupovala obilí od
rolník bu za hotové s podmnkou, že se kupní cena definitivn upraví

dle stední ceny roní, nebo za denní ceny na úet družstva, nebo konen
která by jako sprostedkovatelé prodávala na zvláštní úet a píkaz spo-

leníka, poskytujíce mu na stržené obilí zálohu; dále zizování rolnických

sýpek a skladiš pro uschování, míšení a tídtu' obilí co možná v sou-

,
sedství vojenských zásobáren, poskytování kapitálu ku stavb skladiš

obilních úvrními pokladnami hospodáskými, správné zjišování cen obil-

ních, zákonnou úpravu burs plodinových a zákaz burso vní hry v produ-

ktech a pod.

V Nmecku objevují se znovu staré snahy o souinnost zájmových
zastupitelstev v jednotlivých zemích v tom smru, aby komory zemdlské
úastnily se delegáty svými porad komor obchodních a naopak, aby
ke vzájemné výmn názor utvoily se stálé komise ze stejného potu zá-

stupc komor rolnických a obchodních.
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V srpnu 1900 byl položen první podmoský telegraf mezi Nme-
ckem a Amerikou, zárove první nmecký kabel zaoceánský. Kabely za-

oceánské jsou skoro vesms majetkem soukromých spoleností anglických
;

cizím státm a spolenostem patí jen menší kabelová spojení mezi nkte-

rými ostrovy, svtlárnami a pod. s pevninou. Tato závislost všeho zá-

moského styku telegrafického na kapitálech a zájmech anglických projevo-

vala se dost asto v zápletkách politických a krisích hospodáských. Anglie

zvídala ,o dležitých píhodách asto díve než pravý adresát. Francie

a Nmecko toužily nejvíce na tuto závislost, již nyní Nmecko skuten
poíná odstraovati. Nový kabel 8080 km dlouhý, jest majetkem nmecko-
atlantské telegrafní spolenosti. Nmecko platí za toto používání ron 14 mil.

marek a bére za to poplatky až do obnosu V7 mil. marek, o eventuelním pe-
bytku jsou pak zvláštní ustanovení. Náklad stavební obnášel 19 mil. marek.

Rovnž bude položen již pátý kabel mezi Anglií a Nmeckem. Opatení
a položení kabelu nesou oba státky spolen, pipojení k telegrafním liniím

pak dotyná zem. Stoupit poet telegram nmecko-anglických na 2^/., mil.

ron (íši nmecké dostává se znaných píjm transitních i za dopravu

telegram z Rakouska do Anglie). T.

SOjLLÁLNÍ. Volby do živno.stenských .souJu — .Sociali.^ítické kongresy v .Štýrském Hradci,
Ces. Budjovicicli, v Mohui a v Paíži — Kongres pro dlnické byty — \'ýdélková a hos-

podáská spoleensl\'a v Nmecku.

Pedešlý msíc vykonány volby do nov zízených živnostenských

soud v Praze, Plzni, Teplicích a Ústí n. L. Instituci sociáln velevý-

znamné šli v Praze vstíc s porozumním pouze sociální demokraté : od-

bornou pípravou svých kandidát na úad soudc laik. Zamstnatelé
— pokud vbec k volb pišli — volili mechanicky dle kompromisní kan-

didátní listiny na rychlo sestavené. Jen v V. skupin volební, obcliodu,

podlehli kompromisní kandidáti kandidátm eským, tak že tento sbor

skvle »dobyt«, úspch v tomto pípad po stránce vcné velmi pochybný,

jakož vbec u kandidát zamstnatel, a kompromisních ili nic, po jich

odborné kvalifikaci a píprav pro úad soudce laika pi novém soud
nikdo se neptal ! Máme patrn dost zkušeností, že to i bez toho jde taky

:

v naší samospráv všech tí stolic, v parlament atd. — Také ve volební

skupin dlnické v tíd obchodu opanovali národní socialisté; ostatní

tídy vesms dobyli sociální demokraté, kteí soustedili na svých kandi-

dátech 941 1 hl. proti 4195 národn sociálním. PrvjSí také pi volbách do

všech shora jmenovaných ostatních soud eských opanovali pole.

vSkuten smutný píklad své výkonnosti, ano i dobré vle spolup-
sobit pi zavádní institucí sociálnpolitických, dala zase naše samospráva.

Obci pražské pipadl po zákonu úkol, sestaviti volební seznamy jak za-

mstnavatel, tak dle jich udání dlník u nich zamstnaných. Obec od

této — jist obtížné — práce pomohla si tak, že prost vyzvala vyhláškou

zamstnavatele k ohlášení svých závod a dlnictva k volbám do živ.

soudu. Kdo pišel, zapsal se a byl oprávnným voliem, tak že nebylo

snad vídáno dosud volebních seznam kusejších a zákonu protimyslnji

sestavených než tchto. Dlnictvo, neteností zamstnatel jinak volebního

práva zbavené, aspo reklamacemi ásten vše napravilo. Zamstnatelm
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soudu, ani celých 000 nepišlo k volb — na celé vci málo záleželo,

jako obyejn, když se jim dává do rukou njaká reformní instituce, aby

z ní vlastní pílí nco pro povznesení stavu sami udlali. V té vci naši

továrníci našim maloživnostníkm nic nezadají. Celé soudnictví ve sporech

pracovních klade jim tu zákon s dlníky na polovic do rukou (senát živ-

nostenského soudu skládá se ze dvou soudc laik, jednoho ze stavu

zamstnatel, druhého z dlník, a z úedníka soudního jako pedsedy), aby

nalézali právo v živnostenských sporech pracovních, aby vnesli ve výklad

zákona životnost a odbornost a aby jasným výkladem zákona pispli na

obou stranách k jasným pojmm o právní povaze smlouvy pracovní a tím

k omezení spor — a ze zamstnatel dostaví se sotva každý padesátý, aby

se své strany volil lidi k tomu zpsobilé. A pak bude zas náku, že živno-

stenské soudy neosvdují se, nebo pímo »poškozují« toho i onoho;

že je nutno, aby vláda atd. Pak budou zas ve svém živlu.

Všechny velké socialistické kongresy, které minulý msíc konaly se

na evropské pevnin : štyrskohradecký nmecké sociální demokracie ra-

kouské, mohuský nmecký a mezinárodní paížský pes zdánliv bezvadný
vnjší úbor orthodoxní byly pímo thotný kvasem Bernsteinovým. Na pa-

ížském kongresu ruce se zdvihaly sice ješt poslušn pro resoluci Kaut-

ského o nebezpenosti a písné výjimenosti socialistického portefeuillu

v mšáckém kabinet, ale v hlav vzel Bernstein a jeho ideje. Na sjezdu

mohuském otásal sám referent o programovém bodu obchodn politickém

socialistickým dogmatem svobodné tržby, ociuje se neustále v odporu
s tím, co oficielní resoluce hájila, kdežto mysl byla plna neho jiného,

nehf), emu život uil a ne co hlásala stará doktrina. Pipouštje opráv-

nnost ochranáské politiky celní, vidl a žádal v ní pímo i ochranu do-

mácího dlníka proti jeho zahraninímu konkurentu — akoli resoluce jím
pednesená mezi jiným žádala i snížení osobních tarifu železniních za úelem
umožnní skutené volné sthovavosti dlníkovy. Resoluce ovšem vtšinou
odhlasována, ale duch, který ji oživoval, nebyl více jejím vlastním. I otázka

obeslání snmu pruského — pedmt dlouhých, vášnivých a planých
spor — rozhodnuta konen kladn, a ve snmu po píštích volbách
oekávají se sociální demokraté už dnes, kdy je do voleb ješt tak daleko,

ne jako vetelci, ale jako opora dnešní slabé protiváhy dusivé pruské
reakce. Na sjezdu štyrskohradeckém, o nmž pedešle obšírn referováno,

vývody Vollmarovy byly pijaty s boulivým potleskem a kritika mohla
mu vytknouti pouze tolik, že ekl oteven to, co referent opatrn za-

mlel. V Paíži eník v komplimenty dmyslu Kautského odl vlastn
chválu pravdivosti Bernsteinovy — všude tu zrovna klíilo jarými silami

proudu reformního. I sama stará bašta stízlivé stavovské politiky dlnické,
anglití tradeunionisté na svém letošním 38. kongresu piložili polínko na
hranici starému náboženství, vypustivše tentokrát úpln ze svého programu
obvyklý bod o sespoleenštní prostedk výrobních a tídní organisaci

proletariatu. Jednomyslným bylo usnesení sjezd proti dobyvané politice

koloniální, jak se zejména nyní v Jižní Africe a ín provádí; dr. Singer

na sjezdu mohuském jménem dlnictva nmeckého pímo odepel pijati
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práci, kterou by miisil dkovati snahám protiosvetovým, zejména vyzbrojení

k tomu úelu mocného lostva váleného, jehož postrádatelnost pro n-
meck3> obchod statisticky dovozoval poukazem k tomu, že nmecký obchod
zahraniní od r. 1872 do 1899 pi malém lostvu vzrostl o GS"^,, (ze 6

miliard na 10), anglický s mohutným lostvem jen o
4"'/o-

Ve vci ovšem
názory daleko nejsou svorný; otázka denního chleba prmyslu pi nesmírné

jeho dnešní expansi momenty mravní namnoze utlauje, i Bernstein sám
nalézá se v protivném táboe.

Na záijovém sjezdu eské strany sociáln -d e m o k r a i i c k é

v Budjovicích s potšením pozorován pokrok co do úrovn referát a debat

proti diívjším sjezdm, i vzrst strany co do šíe, postrádána však vý-

znanjší práce ideová, neprospívající pi pomrn malém dosud úasten-

ství akademické inteligence. Jednání sjezdu bylo utlaováno pílišnou

bohatostí programu. Krom organisace, v níž zejména i ženy dobyly si

konen uritého samostatného místa, zabýval se sjezd mimo jiné voleb-

ními vcmi, komunálním programem a školstvím
;
pijal také návrh, aby

dítky posýlány byly do škol, kde vyuuje se v jich ei mateské. Tisk

strany ítal v r. 1900 politických asopis 11 s roním nákladem 7,077.200

exemplá, odborný tisk as 1 ^j„ mil. exemplá. Tábor uspoádáno 226

(40 zakázáno, 7 rozpuštno), schzí dvrných 5005, organisaních 4546
a voliských 338. Ruch zajisté ilý.

S povlovným rozkladem marxismu pokrauje klidn, ale vytrvale

idea praktického státního socialismu. Na letošním paížském kongresu pro

dlnické byty (v ervnu) zstali už Francouzi osamoceni se svým sta-

noviskem, že podobné vci sluší výhradn zstaviti soukromé iniciativ

a že stát se tu vždycky osvduje neschopným, dražším, strannickým atd.

Delegát anglický suše pravil, že by v Anglii mu ani neuvili, že ješt

nkde mají tak zastaralé názory a ukázal k tomu, že pi velikosti po-

dobného sociálního problému, který na p. v Paíži vyžaduje nákladu

500 mil. frank, každý krom obce je bezmocným. Ostatn i dnes ka-

pitály, investované v dlnických domcích anglických (100 milion frank)
a francouzských (jen v Lyon na p. 5 milion frank), jsou imponující.

ešení otázky je dle povahy vci rzno ve velkomstech, kde pi zpsobu
stavebním a drahot pozemk nutno omeziti se na nezávadnost zdravotní

a trochu komfortu pi bytech dlnických. Kešení ujímají se ve Francii

a Anglii — po nejvíce ruce filantropické ; hospodáská stránka jeho dosud

se neuplatnila, a na kongresu dovozováno, že kdyby domky dlnické
zaruovaly aspo 4"/f,ní zúrokování kapitálu (a takové zúroení je dosaži-

telno, i vyšší, pi úelné stavb), pohrne se franc. i angl. kapitálu na

toto pole hojné. —
- První místo zaujímá dodnes Anglie se svými hotely

pro svobodné dlníky, kde za 60 ct. dostati lze pkný nocleh a použíti

místnosti pro osvžení, stravu pak za laciný peníz. Jsou to ústavy filan-

tropické, ale i ty vynášejí 5— 6"/^. Nyní pikrouje se k zaízení podobných
asyl pro svobodné dlnice. Na kongresu bylo vzpomenuto i krásných

úspch vídeské nadace Frant. Josefa na tomto poli. — Druhý modus,
vlastní rodinné domky dlnické, vzorn pedstavuje Belgie. V málo letech
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zápjkami v sum 32 milionu franku a spoitelními pen''zi zízeno 15.000

domk dlnických, které se pronajímají a pi mírných splátkách v 15 až

25 letech mohou pejíti ve vlastnictví dlníkovo; docela i ddiné právo man-
želky a descendent k domku je ve Francii a Belgii zákonem zvláš upraveno

a pomýšlí se na prohlášení nezastavitelnosti jich dle amerického vzoru.

Ze 14 typ domk dlnických, vystavených ve Vincennách Francií, N-
meckem. Belgií, .Švýcary, Anglií, vyznaují se nmecké solidností, belgické

lácí. Za 2(338 frank poídí se domek (i s pozemkem), prostý sic, ale

zdravotn dokonalý, o 4 obytných místnostech, kde dlník s prmrnou
denní mzdou 3 fr. 50 ct. mže nejen obývati, ale státi se i vlastníkem jeho.

.Spoleenstva výdlková a hospodáská v Nmecku hned od poátku
jak známo uinna byla služebnými skoro výhradn maloživnostnictvu,

pozdji i rolnictvu, a tu pirozen nejprve vyvinula se ve formách družstev

úvrních na rozdíl od Francie a Anglie, kde vývoj jich nesou pevážn
na svých bedrách tídy pracující, v Anglii hlavn za zlevnním potravin

družstvy konsumními, ve Francii za osamotnním malého rolníka, emesl-
níka a dlníka pomocí družstev výrobních, která mají jim umožniti vzestup

nastupeii podnikatele. V Nmecku bylo 31. bezna 1900 ze 17.988 družstev,

jež byla pedmtem šetení, 11.477 úvrních, 1404 konsumních, 1332 pe-
vážn zemdlských nákupních, 2389 pevážn zemdlských výrobních,

zbytek strojových, skladních, stavebních aj. Seskupeny jsou v 31 svazech,

z nichž Crúgerv všeob. svaz (Charlottenburg, založ. 1859) ítá 1633
družstev, svaz zemdlských družstev v Offenbachu n. M. resp. Darmštat
(pi-ed 17 lety založ.) 7136, a svaz Raiffeisenských družstev (Neuwied)
484 družstev. Roku 1899 mla — pokud zprávu podala — družstva

potem náležející ke svazu len povolených úvr penz lenských

M M
875 Charlottenburg 508.327 2,127.929.807 127.889.911

3667 OíTenbach 260.050 122.258.862 6.897.419
2014 Neuwied 168.675 48.703.270 1.309.005

Konsumních spolk podalo zprávu 534 s 468.992 leny, a s tržbou
za potraviny 115,381.541 M. istý zisk íV/^ mil. M pipadl lenm,
již ze 607o náležejí stavu dlnickému. Podíly lenské inily 10 mil. M.
Z výrobních družstev, Schulze-Delilzschova ideálu jako koruny ruchu
družstevního, daí se jen zemdlská. 12 družstev výrobních s 1966 leny
a tržbou as 2 mil M. náleželo oboru knihtiskaskému, výroby tabáku,
hrnískému, strojnickému a soukenickému. Výsledky družstev stavebních
pi veliké nouzi o malé byty pomrn dosud mizí. Nejnovji zaínají se

obírati usídlováním zemdlských dlník, otázka, kterou se také záijové
shromáždní svazu Críigerova podrobn zabývalo. P.
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KOLSKK: Autonomisace nebo postátnni školství — Heslo autonomie národním fetišem —^ Stíny nynjší autonomie školské — Obavy i ped úplným postátnním — Vychodištm
z toho: školský program eské strany lidové — Nutnost' rámcového zákona íšského —
Zodbornéní ško ství — VV. Bilscheho »Wirklichkeitsunterricht« — Mezinárodní sjezdy pro
obecné a sti^ední školství v Paíži.

Z kruhu uitelských dostala se v diskusi širší veejnosti otázka,

má-li se školství obecné úpln zautonomisovat, nebo úpln postátnit.

Zvlášt nkteré z mladších u nás stran politických otázkou tou se po-

drobnji obíraly.

Heslo autonomie stalo se velmi oblíbeným koníkem, na nmž po-

litické strany u nás velmi rády jezdívají. Heslo autonomie stalo se dokonce
jako státní právo národním fetišem, proti nmuž nesmí se nic uvádti. Je

dosud v dobré pamti, kterak strana staroeská mla na íšské rad tisíc

chutí snísti s autonomní polévkou návrhu Lichtenštejnova i mouchu kon-

fesionelní školy. A Mladoeši, tito chudokrevní a slaboduší epigonové

Staroech, sotva že politické pole ovládli, nemli nic jiného na práci,

než pro autonomní obal návrhu Ebenhochova, schvalovati vlastní jádro

školy konfesionelní. V autonomii vidí také epigonové mladoeských epi-

gon bezpený lék k ozdravní churavícího národního organismu. Velmi
rádi pehlížejí etné híchy, jichž se dosavadní autonomie obecní, okresní

i zemská na školství i uitelstvu dopustila i dopouští. V erstvé pamti
jest opravdový kulturní skandál, jímž mladoeská vtšina obecního zastu-

pitelstva v Mladé Boleslavi pijatým návrhem na zrušení školy emeslnické
se vyznamenaly. Zapomínají se, anebo nechtjí se ani uznati etná píkoí,
ponižování, nepátelství a nepíze, která proti uitelstvu od pedstavitelv
nynjší autonomie pímo namnoze iší.

Nynjší autonomie školství, i v tom úzkém rozsahu v jakém dnes

je, pišla trochu pedasn. Díve, než pro ni obanstvo bylo vychováno
a vzdláno. A následky toho zakusilo práv uitelstvo, jemuž se nemže
proto vytýkati, že není pro autonomii nadšeno a že si nepeje, aby zá-

konodárství ponechalo autonomii úpln volné pole. Ui-ad samosprávný
byl a je dosud u nás namnoze v rukou lidí málo vzdlaných, kteí škol-

ství nerozumjí, školsví a pomrv uitelských si nevšímají, ale pec
o nich rozhodovati, osud uitel v rukou míti a jim poroueti chtjí. Není

divu, že v rukou takovýchto lidí stala se dnešní autonomie absolutismem

v menším, jehož jho práv uitelstvo nejvíce zakouší. Hlavn pi obsazo-

vání uitelských míst. Zde jest pole pro nejvtší nespravedlnost' autonomie

zcela oteveno. Zde také nemá místa žádné odvolání. Poslanci na snmu
zemském mají na svdomí, že nepostarali se dosud o to, aby obsazování

uitelských míst dalo se dle jistých, zákonem jasn vyznaených norein.

Autonomista mže jako lovk úpln samostatný, neodvislý a pod moc
úední nepostavený užiti úadu svého dle své vle na škodu uitelstva.

Pípad, kdy by autonomní pedseda nebo len místní, okresní nebo zemské
školní rady pro nesprávné, uitelstvu kivdící, jednání byl potrestán, je

tém neslýchaný.

Není ani jinak divu, že uitelstvo nemohlo k autonomii pilnouti.

Vždy ta autonomie se všemi svými poslanci na snmu zemském nedo-

vedla se za celou dlouhou dobu, co na snm eský chodí, postarati o to,

aby uitelstvu jen ponkud dostatené postavení hmotné zabezpeila. Nej-

výše dovedla ješt utužiti krutý ád disciplinární rozmnožením celé stup-
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nice citelných trest o nové pokuty stoi;Ltové. Po celé ticítiletí od vydání

nákladního íšského zákona školského, ukládajícího zemím, aby se o hmotné

postavení uitelstva náležit postaraly, musí se uitelstvo zemí eských
priživovati o práz ininách esáním chmele na Rakovnicku a dobýváním

paez na hranicích eskomoravských. Mimo to znamenati možno, že ze

skupiny našich nejvelejších autonomist na snmu zemském vycházejí

tém každoron a vždy s vtší uritostí rzné zpátenické návrhy, tu na

ztenení docházky školní, tam na zrušení a omezení potu tíd ve školách.

Autonomisté naši, zvlášt pak eští poslanci za obce venkovské, vystupují

proti uitelstvu dokonce jako nepátelé. Nepejí mu ani toho žebráckého

platu, vytýkají nui prázdniny, málo hodin ve škole, nepejí mu ani tolik

volnosti, kolik mu byrokracie ponechává a chtjí je míti svým otrokem

práv tak, jako byrokracie a ped tím církev. Lze bezpen tvrditi, že

kdyby dnešní pedstavitelé autonomie zemské školské zákony dnes na

snmu zemském projednávali, že by to pro školství a uitelstvo dopadlo

h, daleko h, než za kvtu liberalismu v naší íši roku 1869.

Uitelstvo nemže také nevidti odstrašujícího píkladu zem, která

jako ve mnohých jiných oborech, také ve školství požívá nejvtší samo-

správy, t. j. Halie. Zde uitelstvo autonomii pímo proklíná a utíká se

ped ní o pomoc k íšské rad a ministerstvu. Také uitelstvo jiných

stát a zemí pokroilých jako Nmecka, Švýcarska, Anglie, stát skandi-

návských i Spoj. Stát je s autonomií nespokojeno.

Uitelstvo dle hlas ve svých asopisech vyslovuje se rozhodn proti

autonomii místní a okresní, proti tomu, aby obce a okresy samy své

školy zizovaly a platily, aby o školství a uitelstvu rozhodovali lidé ne-

vzdlaní, pedpojatí, lidé školství nerozumjící, lidé, kteí ve školství a v uitel-

stvu vidí jen bemeno a zlo, lidé chtjící uitelstvu dát pociovati, že jsou

strjci jeho osud. Uitelstvo je proti autonomii, která obce a okresy

školní uzavírá ínskou zdí a dbá jen o prospch jednotlivc a jednotlivých

míst bez ohledu na celek.

Uitelstvo nemže však býti nadšeno ani úplným postátnním školství.

Vždy práv z uitelstva bývá administrativ státní vyítáno, že školství

byrokratisuje a tím mu nemálo škodí. Tohoto fakta dovedou výborn vy-

užívati klerikálni nepátelé v bojích svých proti moderní škole. Na škody,

které byrokratism ve školství zpsobuje uniformováním, omezováním svo-'

body vyuujících, diktovánim uritých spásonosných method a mn. j. bylo

již nkolikráte na tchto místech ukázáno.

Slovem, uitelstvo svírané skipcem autonomie na jedné a skipcem
byrokracie na druhé stran, nemže se nadchnouti ani pro úplnou auto-

nomii, ani pro úplné postátnní školství. NB Oba tyto vlivy ve školství

svírajíce uitelstvo, ponechávají volný prchod ve školství klerikalismu,

který se tu pomalu, ale jist zakoeuje. Ani byrokracie, ani autonomie

nedovedla býti ve školství dostatenou protiváhou stále pevnji do škol-

ství se zadírajícího klerikalismu.

Kulturní a školský program naší eské lidové strany eše otázku

správy školské, chce správn domáhati se ve školství osamotnní národ-

nostního a odborového. Chce, aby národ náš ml platný vHv na vytváení
školství dle osvtových poteb svých v souhlase s myšlenkovou povahou
doby naší. Školství ve smyslu programu našeho nemá býti zvlášt po stránc^
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výchovné a vyuovací spravováno centralisticky, ale dle jednotlivých ná-

rodností rozdleno tak, aby každé poskytnut byl dostatený na vliv svérázné

utváení její. Program náš žádá, aby školství až do nejvyšších instancí

spravováno bylo píslušníky vlastní národností, a aby, pokud nynjší sou-

stava správy školské bude míti platnost, byla v ministerstv kultu a vy-

uování zízena zvláštní sekce pro kulturní a školské poteby národa

eského.

Program náš, pihlédaje k faktu, že by pi dnešních pomrech na

snmech zemských bylo školství pi úplné autonomii zemské oklestno

a namnoze úpln zklerikalisováno, žádá rámcový zákon íšský, který by

každému národu zajistil všestranný rozvoj dle jeho povahy, míru povinné

návštvy školské, uitelstvu pak spravedlivý postup, náležité hmotné za-

opatení, plné užívání obanských práv, ádnou ochranu a spravedlivý

ád disciplinární.

Školský program náš u vdomí, že vše, co sveno bývá pln auto-

nomii, nikdy tak neprospívá, jako když sveno jest rukám povolaným,

jen k vykonávání uritých výkon ureným, žádá vedle vzpomenutého

znárodnní souasn náležitého zodbornní školství. V tom smyslu peje si

oddlení administrativního dozoru na školství od dozoru výchovného a vy-

uovacího. Administrativu ponechává správ politické, íšské, zemské,

okresní a obecní, která se má opírati o sbory, v nichž vedle pimen
rozmnoženého potu zástupcv uitelstva zasedati mají volení zástupcové

obanstva a náboženských vyznání, dále znalci lékaští, technití a dozor-

cové školští.

Vlastní péi o vyuování a vychování, stanovení organisace školské,

plán a osnov uebných, rozhodování o zmnách a reformách, jež po

tchto stránkách nutnými se ukáží, ukládá progiam náš uitelstvu samému.

A správn ! Nebo uznává-li se, že o vnitních záležitostech stavu rolni-

ckého rozhodovati mají rolníci, stavu živnostenského živnostníci, obchod-

nického obchodníci, pak musí se i uitelstvu ponechati, aby o vnitních

otázkách vyuování také samo rozhodovalo.

Proto domáhá se program náš jednotného vyššího orgánu, nejvyšší

rady školské, poslední to instance národa v otázkách výchovy a vyuování.

Instance tato, do níž by si uitelstvo v každém národ volilo ze stedu

svého pomrn dle rzných kategorií ústav vyuovacích a stup škol-

ských výbory okresní, stala by se vlastním kulturním a osvtovým ste-

diskem života národního a bedlivým strážcem toho, by školství vždy na

dráze pokroku zdatn kráelo ku pedu. Pomr této instance k ministeriu

kultu a vyuování uril by se zvláštní normou. Vzpomenuté nejvyšší

rad školské odpovdni by byli okresní i zemští dozorcové školští, zba-

vení tíhy administraní a závislosti v psobení svém na úadech poli-

tických, aby tím úsilovnji vnovati se mohli vnitnímu rozvoji školstvj,

Právo obsazování uitelských míst píslušelo by zemskému úadu školnímu,

nebo ministeriu kultu a vyuování, které by vždy k dobrozdán nebo ná-

vrhu (ternu) nejvyšší rady školské pihlíželo.

Školským programem eské strany lidové dá se otázka zautomiso-

vání i postátnní školství obecného nejlépe rozešit, jak ku spokojenosti

uitelstva náležitým zodbornním školství, tak ku spokojenosti obanstva,
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jemuž jistý vliv v dosavadních místních, okresních i zemských radách se

neubírá.

Ve vídeské »Woche« dává W. Bolsche moderní paedagogice nové

heslo; »vyuování skutenému životu. « C»Wirklichkeitsunterricht.«) Smysl

pro skuteno, moc nové skutenosti vznikající úžasným rozvojem techniky

vniká hluboko do nitra našeho, do nitra, které si lidé ješt na poátku
století úzkostliv uzavírali, nedbajíce šumu a shonu vezdejšího svta. Mo-

derní paedagogice nadhazuje se pomalu problém, do jaké míry a kterak

je záhodno hned od poátk v3'chování tento smysl pro skutenost všt-

povati. Nesíslné návrhy opravné zdají se smovat k tomu, aby bylo

mén abstraktn, z knih ueno, ale za to více vidno. Doporuuje se

zdokonalení vyuování pírodním vdám, názorného vyuování, reforma

kreslení. Proniká snaha pekládat uení z dusné svtnice školní do volné

pírody. Zavrhuje se stará methoda, charakterisovaná slovy lékaovými

:

»Skolní svtnice s horkými hlavami a studenýma nohama« a vyžaduje se

dtkliv pro celé tlo výchova zdravotní. Vše to zdá se Bolschemu sm-
ovati ke vzpomenutému, skuten novému odvtví vyuovacímu, jemuž dává

jméno »vyuování skutenostní.«

Nynjší smr vyuovací ohlíží se píliš po vzdálenjších pedmtech
a pedmt chovance pímo obklopujících nedbá. »Warum in die Ferne

schweifen, — sieh', das Gute liegt so nah'.« Bolsche radí všímat si po-

drobnji vcí nejbližších, kalamáe, jeho vzniku a vývoje, kídy, pi emž
vzpomenuto býti mže zajímové pradávné doby kídové, kdy žila zvíata

ta, jejichž mikroskopicky malé skoepinky tvoí kídu a jejíž technické zu-

žitkování takové a takové jest. Radí podnikati s dtmi vycházky do polí,

lesa atd., až celý obzor toho obyejného »skutena« v tom nejvšednjším

bude pochopen. Skutenostní vyuování zbudí potebnou »úctu ped každou
prací, úctu ped velikou duševní jiskrou, která proudí každou i zdánliv
nejnepatrnjší prací.« Skutenostní vyuování vyvolá rostoucí úctu

ped všedností, ped všedními vcmi, a v tom bude nemalá mravní jeho

cena a zisk.

V Paíži uspoádáno bylo u píležitosti svtové výstavy celé množství

sjezd, z nichž celých šestnáct bylo vnováno vcem školským, vychovaní
a vyuování.

Mezinárodní sjezd pro obecné školství za pedsednictví lena paížské
akademie M. O. Gréarda a za úasti pltetího tisíce paedagog, z nichž

na 350 bylo z jiných stát, uznal ústy svého pedsedy potebu organické

souvislosti a shody všech kategorií školství, které také my ve svém pro-

gramu školském se dožadujeme. Sjezdové práce rozdleny byly v patero

sekcí. V prvé, jednající o vyuování domácímu hospodáství poukazováno,
že vyuování to má se konati pedevším v rodin, že však pece podobn
jako ženské runí práce náleží do dívích škol. Základy mají se podati

již ve škole mateské, naež na dalších stupních má býti pimen dále

stavno. Ve druhé sekci, o návštv školy rokující, poukázáno, že \e

Francii dosud 4" „ dtí školu nenavštvuje, v Anglii, že z 5 milí. dtí pouz:
4 mil. do školy chodí.

Nejlepší docházkou pochlubiti se mže Nmecko, kde je o to pís-

njšími zákony postaráno. Školství pináší tím zdárnjší výsledek, in-
jest docházka školní delší. Ve tetí sekci pi jednání o vyuování mravo-
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vd uznán za nejpsobivjší prostedek píklad uitele. Vzpomenuto tu

také spoleností pro éthisování nejširších vrstev lidových a jich blahodárné

innosti. Vyuování mravovd má býti openo o skutený život, má vésti

k samostatnému usuzování mravnímu. tvrtá sekce rokovala o dalším

rozšii'ování obecného školství. Žádáno, aby školy rozšíi-eny byly o takové,

které zaokrouhlovati mají vzdlání všeobecné, dále o prmyslové, obchodní

a hospodáské. V tchto školách ma se mládež uzpsobiti hlavn pro

život praktický. V páté sekci konen jednáno o Nzdéhiviíní mládeže po

dokonané docházce školní. Pro tento vk doporueno zizování pokrao-
vacích kursíj a poádámí soustavných pednášek. Ukázáno tu na prospch
lidových universit, ít;íren, knihoven a pod. Veerní kursy pokraovací
mly by pihlédati k úst;ivé, právm a povinnostem obanu a k djinám
souasným. Po sjezde poukázal ministr vyuování, že otázky výchovy
a uby kladou se nyní ve všech kulturních státech na místo nejpednjší.

Na sjezde uitelstva stedoškolského pi rokování o sociálním vý-

znamu stedního školství požadována zlatá stední cesta mezi jednostran-

ným centralismem, dusícím každé volné hnutí ve školství tomto a úplnou

autonomií, jejíž výlunost by zase znemožovala vespolný styk a žádoucí

souinnost škol jednotlivých. Také tu uznána dležitost universitní extense,

položen draz na tlesnou výchovu žactva a péi zdravotní. Projednávána

tu byla otázka pípravného vzdlávání uitelstva stedoškolského. Otázka

uitelv a uitelek na stedních školách rozluštna se zetelem ke zkuše-

nostem v Americe v ten rozum, že hochm je v uritém vku výhodno,

jsou-li vychováváni ženami práv tak, jako je výhodno dvatm, jsou-li

vychovávána v jistém období muži. Vk, kdy výchova od druhého pohlaví

má pestávati stanoven nebyl. Pro ženy na stedních školách vytena po-

teba vzdlání v praktickém lu)spod;íství, správ domácnosti, vaení, runích
pracech atd. Také jich výchova morální by mla býti doplnna a zdoko-

nalena. Doporuení hodným uznáno mezinárodní dopisování žactva, o nmž
svého asu na tchto místech bylo referováno, a to, j;ik pro úspch ve

vyuování cizojazyném, tak pro znaný význam éthický, protože se jím

již v útlém vku dociluje pi-;itelský styk píslušník rzných národností.

- rt—
*

T rrKR.ÁRX] A r.MKI.KCKK. Shivo úvodem — Vedení nárudniho divadla v nových rukou —
-*-^ Ciiiiuist odsuipujiciho družstva -- Ciin .se div^idlo oddaluje lidu - Xepkíi zjevy pi
hoji o divadelní spránu r>y\alv iditel F. A. Šubert - Zawdení nové správy divadelní
byí in politicky -^ .X.ay asopis' belletristickv ..Zvon<- Xo\ v odbor.iý list »eské Knitiov-
nictví« — t pro. Kd. Albert.

Zavádíme novou stálou rubriku. Chceme v ní osvtlovati a vykládati

významnjší události literární a umlecké, chceme literární a umleckou
produkci eskou oceovati vždy v úhrnném a struném pehledu; podrob-

nji budeme rozbírati hlavn to, co je pro nás význané a významné.
asem snad se nám podaí rozšíiti své pozorování i na cizí literatury

a vybírati z nich to, co nám mže být pouné a prospšné.

Od ervence t. r. vede Národní divadlo nová správa. Od-

stupující družstvo vedlo ústav od roku 18<S1. Pehlížíme tch asi 20 let di-

vadelního života. Rid. Šubert byl v ele jeho od r. 1883. pi poslední své
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oficiální zpráv » Sedmnáctý rok Národního divadla« podnikl revisi dosavadní

innosti tohioto ústavu. Z té vytýká jako kulminující záslužné body:

1. povznesení domácí eské produkce dramatické; 2. Národní divadlo sle-

dovalo od samého zaátku vyšší cíle umlecké ; 3. v poadu her byla

zastoupena produkce všech národ a vk; 4. Národní divadlo rozšíilo

jméno eského umní dramatického do celého svta (mínn zejména úspch
Národního divadla na mezinárodní hudební a divadelní výstav ve Vídni

r. 1892); 5, Národní divadlo prostedkovalo s bratrskou láskou jinoslo-

vanskému umni dramatickému.

O tom není pochybnosti, že Národní divadlo znamená proti dob
pedešlé pokrok velmi znaný, že zejména nesnadné poátky pekonalo

s nemalým úspchem. Ale mnoho bylo jen výsledkem našeho vývoje ná-

rodního a kulturního ; Národní divadlo samo je jen lenem tohoto vývoje.

V povznesení domácí tvorby dramatické na p. Národní divadlo nebylo

než výkonnou mocí onoho našeho vývoje. Brzy pronikala na veejnost ne-

spokojenost; mla svou píinu hlavn v tom, že Národní divadlo nepo-

kraovalo k dokonalosti stejným krokem, jako zaalo. Snad ješt ve vý-

konném umní dramatickém ; velicí umlci jednotlivci sice mizeli, ale umlecká
úrove celku, všech zamstknaných sil pece jenom neustále stoupala. A to

musí být hlavní snahou moderního jevišt.

Nám z dosavadní minulosti Národního divadla nejvíc je líto všeobec-

ného nadšení pro nový ústav. Vdomí o jeho významu pronikalo do po-

slední chaloupky. Byli jsme svdky tohoto nadšení, vidli jsme, jak i ven-

kovští lidé svj tolikrát zpevracený groš jemu obtovali, jak bývalo jejich

touhou vidti ten zlatý dm u Vltavy. Vzpomínáme na hojné divadelní

výpravy z venkova do Prahy. A toho nadšení dnes už není. Ovšem vy-

chladne i nejhoroucnjší plamen, zevšední i nejkrásnjší pedmt.
Ale tady je ješt jiná píina. Ro- ebírám si sám na sob svou lho-

stejnost k divadlu. A pece jsem se kdysi tlaíval tak asto u kasy diva-

delní až do omdlení.

Pro mne je hlavn píina v tom : Národní divadlo jdouc otrocky za

vzory jiných ústav ve velikých mstech vymklo se lidu a dostalo se do

moci onm vrchním 10.000 (u nás sotva 1000). A íjí- do nho zatáhly

onu moderní divadelní nemoc: pro dobré ti tvrtiny navštvovatel jest

divadelní umní vcí vedlejší; jejich divadelním svtem jsou toalety, dráž-

divé pohyby baletek, osobní zjevy herc a hereek na jevišti, boje a pletky

zákulisní, všelijaké historky ze soukromého života hereckého.

Tomu pojímání hoví naše žurnalistika. Pražskými hlavními žurnály

procházívá málo do veejnosti; po Praze se to jenom mluví a peklepává.

Ale podle hlavních žurnál opií se též listy venkovské ; i ony chtjí mít

stálou rubriku o divadle. Chtjí svými zprávami tenáe chytit. Mají

v Praze své korrespondenty, kteí ve svých kroužcích, od interessovaných

herc a hereek samých, sbírají divadelní klepy. Pro ty klepy venkovské
lístky musí být také v každé kavárn v Praze

;
jen pro n se tou.

A pak jsme zakusili jiné nepkné dkazy, že divadlo je doménou
tch vrchních 10.000. Zpvák, hereka odchází od divadla, jiný a jiná

zase pichází. Jedni by chtli udržet odcházejícího, jiní pejí picházejícímu.

Ob strany pracují intrikou, pepjatými ovacemi, v emž hlavn roli pe-
jímají asto dámy, zejména jedná-li se o oblíbeného u nich herce. Plnou
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mrou zažili jsme letos zapahání se do voz jejich, píboje novináských

»Zaslán« a podobné divadelní zjevy. A to vše se musí dít ped celou

veejností. Vrstvy lidové nemají pi tom jinou úlohu nežli diváci pi ari-

stokratických koských dostizích. I ti se nkdy rozechvjí pro nkterého
závodního kon a sázejí na nj svj groš, jako ten aristokrat tam uvnit

v ohrad.

To je psychologický dvo naší nechuti k divadlu, aspo u nás

demokratitjších lidí. Takové zjevy psobí u nás odpor, z odporu k tmto
zjevm dostavuje se lhostejnost k divadlu. A z ní zúžený kontigent na-

vštvovatel — práv navštvovatel myslících, pístupných skutenému
umní divadelnímu. Správa divadelní musí se pak ovšem stíirat o kusy

pro své obecenstvo. Jsme pece jenom » demokratický* národ I

Ovšem podobné vci djí se jinde také ; ale tam se na širší veej-

nosti nežádá tolik inného úastenství v tch vedlejších událostech. A kdyby
i : velký národ to snáze snese nežli my. Pro škopek špíny nalitý do velkého

rybníka mohu se v nm ješt koupat, ale vyleje-li se do obmezeného
bassinu, nepolezu tam.

To zdá se mn nejvtším híchem staré správy, oddálila divadlu

lid. Udlala nkteré pokusy, zavedla odpolední lidové pedstavení, do-

pávala divadlo v nkterých málo slavnostních dnech dlnickému lidu

a pokusy nade všecko oekávání se zdaily. Ale stará správa divadelní byla

to hlavn, která po tak dlouhou dobu tutlala tak živé hnutí pro druhé

eské divadlo v Praze, divadlo lidové — z pouhého strachu z konkurence.

A jak už známe naše pomry, nebude pi nové správ lépe. Noviny,

které z prvu horovaly pro myšlenku druhého lidového divadla, budou asi

v té otázce nyní mlet, aby nezpsobily domnlé rozpaky své divadelní

správ. Vždy už boj o novou správu v divadle podával nejmén nadje,

že noví lidé nesou si málo smyslu pro demokratisaci umní divadelního.

Míníme zejména nedstojný a neurvalý útok na osobu bývalého

iditele Šuberta. Nemužn a obojetn vedl si podle zprávy p. Subertovy

intendant divadla dr. Herold. Nízké byly mnohé útoky, vedené v listech

venkovských i pražských; zejména frakce radikální neštítila se nejhorších

prostedk. Rid. Subertovi jist nelze upíti opravdovou snahu, upímnou
práci a obtavost hmotnou i tam, kde to bylo pro nho pouze estné po-

stavení. Po sinekue, jak mu bylo vytýkáno, zajisté nehnal se nikdy. Jeho

psobení u Národního divadla za okolností, asto málo závidníhodných,

mlo své viditelné výsledky. Útoky tím nepknjší, vedly-li k nim nkteré
osoby motivy, které id. Šubert ve své obran charakterisoval francouzským

rením »ote-toi de lá que je m'y mette.«

Zavedení nové správy do Národního divadla byl in politický : šlo

o novou posici pro stranu mladoesko-radikální. Jako politický in je

charakterisován hlasováním v Zemském výboru, politický ráz ukázaly no-

viny, do kterých zápasící strany ukládaly svá hojná »Zaslána«, polemiky,

invektivy. »Národní Listy« a »Radikální« pracovaly horliv pro nový
režim. Politický ráz dokumentován byl hlavními faiseury nové správy:

Jar. Kvapilem, drem Klumparem, prof. G. Schmoranzem a j. Mladoešství

nabylo rázem vrchu a vedení v ostentavním život vnjším, zejména poli-

tickém, v život kulturním pevažovali je poád svou prací Staroeši. Nyní
šlo o to získat pro Mladoechy ze života kulturního ty posice, které nej-
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více bijí širokým vrstvám do oí. Na Národní divadlo namíeno v první

ade. —
A mladoešství objevuje se i v tomto inu ve své staré podob:

nedostatkem citu pro zodpovdnost ze svého postavení. Nejvyšší správu

Národního divadla má svenu všestranný dr. Herold jako intendant, který

dovedl si svou pravomoc rozšíiti. Umní rozumí ovšem tak jako historii

a literatue. Když dovede mluviti o Jiím z Podbrad, o Palackém, pro
by nedovedl rozhodovati též o umleckém ústavu? Rid. Šubert pi svém

odchodu prozradil nám mnoho charakteristického z innosti p. Heroldovy

pii divadle. Nikdo z pedchdc intendant nestaral se prý tak málo

o umlecké záležitosti Národního divadla jako dr. Herold. Po celou dobu

svého úadování neuznal za potebné konferovat s iditelem o umleckých
záležitostech divadelních. Ovšem nic pekvapujícího. Docela po Heroldov-

sku, Adámkovsku, Grégrovsku !

Mluvit o nové správ divadelní, o smru nového artistického vedení

a o jeho úspchu, nebylo by zajisté spravedlivé. Je jeho vláda ješt

krátká; zaala se také v dob pro divadelní život nejmén píznivé. Nové
iditelství, pravda, zaíná svou innost na vykonané práci svého ped-
chdce a za lepších podmínek hmotných: tím vtší požadavky smí kri-

tika klást. Z vedoucích osob má chef opery K. Kovaovic za sebou kus

zdatné práce, hlavn jakožto dirigent osvdeného symfonického orkestru

na Národopisné výstav. Nový iditel Národního divadla, G. Schmoranz,
nese si do nového svého úadu sympatii široké veejnosti, která od nho
oekává povznesení divadla.

Od 1. íjna t. r. vydává zvláštní družstvo spisovatel nový tý-
denník belletristický »Zvon«. Redaktorem jeho byl ustanoven

osvdený redaktor Svtozora, loni zaniklého, M. A. Šimáek. Smr no-

vého asopisu je vyten jednak programem, jenž byl uveejnn ped vy-

jitím prvního ísla v novinách, a ješt lépe jmény sdružených spisovatel :

Thomayer, Vrchlický, Jirásek, Heyduk, Wintei, Herites, K. Kuera, Frant,

Kvapil, Rais, F. X. Svoboda, vŠimáek, Klášterský, F. J. Procházka a J. Bo-
recký. V celku kruh eské Akademie. V tomto zjevu zdá se nám být pro

naše pomry literární ledacos charakteristického.

A eknu hned svj názor o novém asopise: nevidím v nm literární

in, jak by v nm ráda vidla kritika starovlasteneckého tisku. Nemá
z daleka toho významu jako kdysi almanachy a asopisy, s kterými bývá
nový asopis srovnáván, ekneme jen »Máj« a »Lumír«. Tam hledal kruh
spisovatel pevnou tribunu pro své nové názory a nové ideje proti ustálené

pežilé moci literární u nás. Pro zakládá však spisovatelské družstvo nový
asopis belletristický? Nemají tribuny pro své idey? Otevte »Zlatou Prahu«
a najdete v ní Vrchlického, Jiráska, Heyduka, Winlra atd. Otevte
»Kvty«, »Osvtu«, »Lumíra«, ^>C'eskou Revue« a všude narazíte s malými
obmnami r.a táž jména. Tedy mají všude literární vládu ve své moci.

A pinesou do »Zvonu« jiný smr a jiné idey umlecké nežli ty, co uklá-

dají do Lumíra, do Osvty, do Kvt, do Zlaté Prahy atd.? K tomu se

snad ani sami sdružení spisovatelé nechystají.

Neznamená tedy nový asopis nic jiného nežli koalici na rozšíení
staré državy. A to je více význané pro široké vrstvy tenástva nežli pro

NAŠE DOBA. R. VIII., . 1. 190(}. 20. íjna" ý
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rozvoj naší literatury. Spisy nkterých z nich, zejména povídká, jsou

teny, vycházejí v druhém, tetím i v souborném vydaní; autoi jejich

mají svou popularitu. V tom je jejich síla a opora. A nový asopis chce

zajistit pdu zrovna v širších vrstvách tenástva, chce »pinášet práce

.... vybírané s bedlivým zetelem na širší kruhy tenáské*
,
jak praví

prospekt. Tedy v první ad list rodinný, jako jím byl Svtozor a jako je

jím Zlatá Praha. Ovšem i akový asopis má své oprávnní. Ale popularita

asto zavdává píinu k domnní, že populární spisovatelé jsou též .sku-

ten vdci rozvoje kulturního. A v tom práv vzí druhá píina, pro
byl založen nový asopis.

Sdružení spisovatelé to dost oteven také ve svém provolání pro-

hlašují. Ve »Zvonu« chtjí nejen hlásat své stanovisko, »ale hájit svou

práci proti útokm jakýmkoli. « Znalcm našich literárních pomr je tím

napovdno dost: nový asopis je namíen proti kritice mladších smr.
Starší náelníci literární byli po hezkou adu let výbojným postupem

mladších zaraženi, že se k vydatnjší obran mohou sebrai teprve dnes,

po boji. Vidí k tomu vhodnou chvíli: bývalá »moderna« je v sobS roz-

dvojena; jedni z ní smiují se se staršími, druzí, kteí stáli kdysi vedle

sebe, táhnou dnes proti sob, a jiní postupují samostatn bez ohledu na

své druhy, bez ohledu na tábor nepátelský. A to je zase významné, že

staí spisovatelé sdružují se k obran proti mladší teprve dnes, kdy vlastn

boj jejich je již vybojován a názor o literární innosti starší generace

v celku ustálen nejen pro kritiku dnešní, nýbrž i pro literární historii.

Naši Akademikové zatoužili zejména po jiné kritice, nežli ji máme
dnes. S drazem vytkli svj ideál kritiky ; s drazem — slova ta nesou

název »Místo úvodu«. '>Kritika eská musí být uznalá, chvalná. Ano, smí

být i vykávavá. Musí (podškrtnuto v citátu) se tšit z nynjšího a smí
se tšit na budoucí . . . Kritik co takový mže být teba celý nešasten,

že nemže vyhovt pání té jisté ásti obecenstva po dkladné ezb, že

musí až píliš asto užit fádních slov chvalných — ale kritik Cech musí

si pec jen zamnout vesele ruce. Místo luavé, rozborné, široké, slavné

kritiky zbývá mu ovšem »pi té zvláštní posici nynjší« pouhý jen re-

ferát. Ale referát poctivý . . .«

Tohle je citát z Nerudy — u Nerudy opravdu pekvapuje. Tím

mají být osvdena slova programu, že starší »generace spisovatelská . . .

navazuje literární prací svou na Hálka a Nerudu «. Kdybych já si

vytkl za úkol >Miavazovati literární prací svou na Nerudu«, byl bych

citoval jen následující slova z Nerudova aforismu, který byl zajisté stvoen

jinými pomry eské literatury, nežli jsou dnešní, aneb bych aspo dvakrát

tikrát ta slova podškrtl ; » . . . Referát poukazující rychle k tomu, co by

se objevilo v literatue nového — myslím poeticky nového nejen
pro nás echy, nýbrž pro svt vbeco. Tím bych chtl osvdit,

že jsem pochopil snahy a práci Nerudovu, a v první ad jeho práci kri-

tickou. A ta ukazuje na jiný smysl, nežli si sdružení spisovatelé hoejším

citátem chtli z Nerudy vybrati.

Skutená básnická i kritická innost Nerudova byla by sdružené spi-

sovatele pouila o tom, že se on a Hálek, teba si stáli dlouho po boku,

nedají zahrnouti pod jeden literární smr, že jako básníci stojí docela dia-

metráln proti sob, že Neruda prvn se snaž:l kriticky vystihnouti bás-
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nicky význam Halkv a korigovati ustálené veejné mínní o jeho do-

mnlé závratné výši.

Neruda by protestoval proti snaze dlat z jeho jména prázdné heslo,

jako se udlalo politické heslo z jména Havlíkova.

Po starých mladší, seskupení kolem Lu m ír a — a V. Hladíka. loni

chtjí v Lumíru, jenž se stane rovnž »belletristickým a literárním týden-

níkem«, zstati »vrni zásadám umleckým, jež vedly k jeho založení

Janem Nerudou a V. Hálkem . . .« atd. Jen že mladí z Lumíra nediivují

svým silám a hledají oporu ve »sdružené práci starších a mU-dších". Staí

ve » Zvonu « vystupují trochu sebevdomji.

Jedna vc se mn pi novém podniku líbí. Je víc rázu hospodá-

ského. Spisovatelé sdružili se v podnik kapitalistický, který patrn má nésti

zárove zisk hmotný. eské spisovatelstvo ped lety uinilo »Májem« krok

k lepšímu zabezpeení svému hmotnému. Bude-li ve »Zvonu« též první

krok, který by spisovatele trochu uvoloval od moci nakladatelského ka-

pitálu ?

*

Poátkem íjna poal vycházeti nový msíník odborný »eské
Knihovnictví*, redigovaný drem Zd. V. Tobolkou a vydaný nákladem

dra Fr. Bakovského. Líbí se nám na nm, že si vytkl hlubší úkol, nežli

bývá u podobných asopis, asto jen sloužících istému sportu knihov-

nímu. Za cíl asopisu vj^týká si redaktor « pouovati o zizování knihoven,

jich praktickém vedení, o knize po stránce obsahové a po stránce její

úpravy, zvlášt úpravy umlecké. asopis ten bude si všímati knihoven

a ítáren všech druh.

«

Dne 26. záí zemel náhle na svém letním sídle v rodném svém

mst Žamberce prof. Ed. Albert u vku 60 let (* 20. led. 1841). Jeho

vdecká innost v oboru medicíny, zejména v chirurgii, jeho dovednost

opcrateurská, jeho psobení klinické mly v širokém svt nejlepší jméno.

Vídeská universita ítala ho ke svým nejpednjším silám. O své vdo-
mosti lékaské uml se sdlovat nejen svým obratným pérem, nýbrž i ne-

obyejn výmluvným jazj^kem. Od r. 1895 byl lenem panské snmovny
a od té doby psobil innji jako politik. Byly doby, kdy se u nás

o Albertovi vilo, že má ve Vídni ve vcech eských závažnjší slovo

nežli celá eská delegace. Slovo jeho asto rozhodovalo pi obsazování

stolic na eské universit. Z innosti politické nejznámjším stal se svým
požadavkem jazykového utrakvismu v našich zemích.

eské literatue prokázal znamenité služby svými obsáhlými výbory

vlastních a cizích peklad z eské literatury básnické od Kollára a e-
lakovského až po nejmladší básníky (r. 1893 »Poesie aus Bohmen«
a »Neuere Poesie aus Bohmen« ; r. 1895 »Neueste Poesie aus Bohmen«
(dva díly); r. 1900 »Lyrisches und Verwandtes aus B5hmen« jako do-

plnk k pedešlým svazkm; a rovnž peklad Erbenovy »Kytice«, poí-

zený spolen se si. M. Kvayserovou). Tento jeho in byl ne neprávem

srovnáván s divadelní výpravou do Vídn ; ím tato byla našemu umní
hudebnímu, tím že jsou výbory Albertovy eskému básnictví : pevné koleje

do širého svta. U nás divili jsme se jeho obsáhlé znalosti eské litera-

tury, teba že ml své rádce, jistot ve výbru, a Nmci jeho dovednosti,
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lidové mluvy eské nmeckým pekladem. Zejména J. Vrchlický má mu
mnoho dkovati: obsáhl jeho širokou innost monografií eskou a ped-

stavil jej dkladnji nežli kdokoli jiný nmeckému tenástvu. Psal též

drobnjší lánky esthetické a literární do eských asopis. V poslední

dob pokoušel se i v eských verších samostatných.

Albert neskrblil grošem, kde bylo teba. Prof. Gebauer v pedmluv
k svému životnímu dílu, »Historické mluvnici jazyka eského«, zaznamenal

doklad takového vzácného pochopení velikého díla; bez munificence Alber-

tovy bylo by asi ješt dlouho odsouzeno trvat v rukopise.

Asi ped šesti lety zavál mne vítr do Žamberka. Prohlížeje msto
potkal jsem dobrého známého, prof. Fr. Semberu, dvrného pítele Alber-

tova. Pi pochzce mstem zastihli jsme prof. Alberta. Vykládal o každém

památném místeku, a na nm památka již zanikla nebo ješt existovala;

zejména stopy po eských Bratích vyhrabával s velikou pietou. Napsal

o nich také rozpravu » Památky o eských Bratích v Zamberce« (v as.
es. Mus. 1890, a v následujícím roníku »Památky po Bratích eských
v Kunvvald«). Vodil nás po okolních kopcích, ukazoval tamodtud pa-

mátná místa poblíž msta i ve vzdáleném okolí. Vykládal se znalostí, jež

šla do nejmenších podrobností a do nejpodízenjších dat. Poznal jsem

jeho smysl pro eskou historii a pietu k ní, lásku zrovna dtinskou

k rodnému kraji a mstu.
Pozval mne k sob na veer. Setkali jsme se tam s id. J. erným.

Utkvl mn v mysli dojem na dlouho, když jsme vešli do vnit. Nezará-

žela mne ani tak vzácná umlecká výzdoba, kterou jsem u vzdlaného

boháe pedpokládal, jako to, že po jeho stolech v jednom výklenku byly

rozloženy snad všecky knihy básnické, vyšlé v poslední dob. Knihy

starších básník i nejmladších. A co zvláštního, všecky byly rozezány.

V rozhovoru jsem poznal, že je dobe proetl. A vedle nich na druhém

stole ml rozeven veliký foliant Gebauerovy Historické mluvnice ; tžký,

písn odborný obsah jazykozpytný stejn vzdálený poetickému vzletu jako

vd medicínské. Studoval v ní, jak sám pravil, s velikou zálibou. Ten

široký zájem, ta všestrannost nutila opravdu k obdivu.

V rozhovoru po veei mluvilo se o všeliems. Albert vedl slovo

;

rád disputoval. Pišli jsme na socialismus, na militarismus. Má, nevím už

jaká poznámka, vyvedla ho z klidu. Za to se mn vryla do pamti jeho

slova: »Jen ne sem s humanitou! V lovku je bestie! Ta musí být

z nho stále vymrskávána
;
po dobrém z nho nejde. Aby z niass nevynikala

a všecko kolem nepohltila, musí jí držet na uzd ozbrojená moc.« Vidím

ješt, jak to vymrskávání provázel mocným pohybem ruky, vidím jeho

jiskící zavlhlé oko, zanícenou tvá, slyším jeho dutý hlas, který s drazem
prodléval na významných slovech. Slo mu vše z hlubokého pesvdení.
A mrazilo mne pi té scén. Nevím, pro to, ale kdykoli jsem potom vidl

tištno jméno Albertovo, ta scéna se mn vždy vynoovala z mysli. Ten

hluboký, všestrann vzdlaný lovk a takové názory sociální! Vykládal

jsem si pozdji, pro lpl tak konservativn na ustálených ádech
a zízeních. Nedivil jsem se, když se na p. k ženskému studiu medicíny

postavil ne zrovna pátelsky. — k—
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(Národnost nmecko-rakouská a americká).

Dost asto slýcháme o národnosti nmeckorakouské, o tom, že Nmci
rakouští jsou jiní, docela jiní než Nmci v íši, zejména severní; a po-

dobn mluvívá se o Amerianech v pomru k Anglianm, jako by an-

glicky ani nemluvili, tak málo se jazyk sám pokládá za podstatu národ-

nosti. Piznávám se, že mne to vždy divn dojímalo, nebo vyrostl jsem

v našem ovzduší eském a v tradici, že jazyk je hlavní a podstatnou

známkou národnosti. Vím sice te, že ani KoUár, ani Šafaík, ani Palacký

tak nemyslili, ale uení jejich neproniklo a proto jsme byli vychováni

v jednostranném kultu jazyka. A práv proto se laika tak zvlášt dotýká

slyší a vidí-li, že se jinde jazyk pro národnost odhaduje jinak. Dá to lo-

vku dost látky ku pemýšlení.

A hodn vdné látky ku pemýšlení podává v té píin vyšlá letos

kniha Styrsko-hradeckého germanisty professora Antona E. Schon-
bacha: Gesammelte Aufsátze zur neuren Litteratur in

Deutschland, Oesterreich, Amerika. Graz, 1900.

Kniha tato má také širší význam literární, který mne tu pímo tak

nezajímá, akoli o nm nesmím pomleti.

Kniha totiž, obsahující starší úvahy Schonbachovy z rzných aso-
pis odborných i neodborných, ei pednesené v Schillerov ústav v Štýr-

ském Hradci, na Štyrsko-hradecké a pražské nmecké universit, obdržela

promyšleným a velmi vážným úvodem psychologické pojítko a stala se

nerozluným celkem. Autor praví: ^spisovatel má, pokud bére své zamst-
nání vážn, vydávati jen takové knihy, které mu jeho vnitní tvrí touha

vnucuje, a v nichž se odráží kus jeho vlastního vývoje«. A Schónbach

praví o této své knize, že obsahuje stati, které on sám »zažil«. Jsou to

»Stationen eines Bildungsganges, der auf Umwegen an's Ziel gehangt ist«.

Schónbach se ídil radou slavného germanisty Wilhelma Scherera: Kdo
chce plodn propracovati adu vdeckých problém, musí se k tomu pi-

praviti co možná nejširším všeobecným vzdláním. Velmi mnoho životního

kapitálu vnoval Schónbach na sebevychování, než praví, že, kdyby dnes

ml zase tu cestu prodlávat znova, šel by týmž smrem. Kniha naše je

tedy pouným dokumentem sebevzdlání jednoho z uznaných souasných
uenc.
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ást prvá obsahuje Nmecko: Schiller u. die modern Bildung,

Uhland als Dramatiker, Rede zum Uhlandstage, Zu. Gustav l'>eytag's 70.

Geburtstage, Arthur Fitger, Ludvvig Steub, Karl Miillenhoif.

ást druhá obsahuje Rakousko : Joseph Schreyvogel-West, Grillparzer,

Eduard von Bauernfeld, Anastasius Griin, Hermann von Gilne, Gottfried

von Leitner, Ludwig Anzengriiber, Zur Geburt des »Euphorion«.

Tetí ást o Americe obsahuje studie: James Fenimore Cooper, Long-
rello\v's dramatische Dichtungen, Nathaniel Hawthorne, Der Amerikanische

Roman der Gegenwart.

V knize nápadný jsou nkteré problémy esthopsychologické. Vzdor
mnohým subjektivnostem, vzdor šovinismu a jiným slabostem, Schonbach
si zachoval ohromující útlost vkusu, všestrannost a objektivnost, jakou

málo který literární historik má. V rozkládání prvk kulturních pedí
Schonbach daleko Tainea. — Schonbach má velmi vysoký pojem o tom,

co znamená »nesmrtelnost« básnická. Skonkretnnou ji vidí u Shakespearea.

V Anglii všechny asopisy á knihy, kluby a parlament, romány a essaye

jsou peplnny obraty Shakespearových verš, jeho obrazy a podobenstvími;

jeho postavy dlají nebezpenou konkurenci biblí a v Austrálii pokládal

kdosi zcela vážn krále Leara za patriarchu ze starého zákona. A má
Nmecko takové »nesmrtelné« básníky? Málo, snad jediného Gothea. Schiller

již nebyl nesmrtelným za doby prvního romantismu, brzy stalo se opo-

vrhování básníkem Tclla dokonce patentem pro Gotheovství. A Gothe sám
žije jen výborem básní, Werthcrem, prvním dílem Fausta, Gotzem a Eg-

mondem, Hermannem a Dorotheou, sotva spisy jako Wahlverwandschaften,

Tasso, Iphigenie, Dichtung u. Wahrheit, . . .»und nach Wilhelm Meister

hábe ich neulich einem Universitátsprofessor sich verwundert erkndigen
horen«, podotýká vtipn Schonbach. Lessing dle jeho úsudku žije mocn
dosud. Herder ztrácí se — a prý neprávem — vedle Kanta, a Klopfstock

je mrtev nadobro. »Nesmrtelnjsími« jsou Grillparzer, Heinrich von Kleist,

Uhland.

Zajímavé je mínní Schonbachovo o historickém dramatu. Myslí, že

pro Nmce je nad míru nesnadné historické drama. Nmec nemá takové

historické tradice, jako ji mají národové jiní, na p. Angliané. Shakespeare

mohl pi skladb svých historických dl poítat na publikum, které mlo
pevnou a nadšenou tradici historickou. Anglickému publiku staly se histo-

rické povahy již ustálenými typy, jež byly dramaticky již upotebitelný.

Kdyby byl Shakespeare neml této výhody, byl by sotva napsal své války

ervené a Bílé Rže, a kdyby je byl napsal, neml by býval publika.

Takové výhody dramatikové nmetí nepožívali. Mimo Josefa 11. a Bedicha
Velikého historických typ Nmci žádných nenají, a nemají proto osob-

ního vztahu k starším djinám. Toto »historické sebevdomí* je dle Schon-
bacha mítkem výšky civilisace.

Než pikrome již k rozboru národnosti. V rozboru vídeíského Ad-
disona Schreyvogla-Westa a Grillparzera snaží se professor Schonbach do-

kázati národnost nmecko-rakouskou. Jaké obyvatelstvo pvodn
obývalo nynjší nmecké Rakousko není nám známo. Víme jen o prasta-

rém národ Kelt, jimž kdysi celá stední Evropa patila, víme, že po

nich pišli ímané a kultivovali tyto kraje, na n vtrhli Germáni a zniili

ímské provincie, pak pišli divoké jízdecké tlupy hunské a nepozorovan
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od severu a jihovýchodu pibývalo obyvate'stvo slovanské. Pak nastává

zpátení návrat Germán, bajuvarští vévodové zakládají nové kolonie, tvoí

vrchní vrstvu spoleenskou, pod níž slovanští rolníci klidn orbu pstují

ásten se germanisujíce, ásten setrvávajíce pi své národnosti. Jest

jisto, že nmecké obyvatelstvo tchto kraj není ryze nmeckého pvodu.
S vládou Babenberg poíná zde vývoj uspoádaného státu. Biskupství

a jiné duchovní ústavy šíi vzdlání, po kterém následuje poesie. Schón-

bach tvrdí, že již ve 12. století tu e.xistova'a silná národní kultura ra-

kousko-nmecká. Zde nabyly Nebelungy a Kudrun pevné formy, zatím na

Rýn a ve Švábsku se pebásovaly bretonské a francouzské knihy v n-
mecké básn. Zde byly ješt zbytky národní lyriky, zatím v západním

Nmecku rytíští pvci dávno se cviili v románských strofách.

A zázraným výkvtem této doby je Walther von der Vogehveide.

V nm pozdravují nás — praví Schónbach — pedkové nmecké poesie

v Rakousku, a on zárove nám ukazuje vlastnosti, které i dnes tvoí své-

ráznost našeho kmene národního. Po Waltherovi pichází doba šastného

blahobytu v nmeckých zemích rakouských, vyvíjí se zámožný sebevdomý
stav rolnický, msta vzrstají, Vídei nabývá prvního místa. Poesie této

doby je nejvíce satirická, biuje bujnost života, opiení se po cizinách:

chválí prostotu starých pedk. Duchovní básnictví napomíná k askesi,

avšak bez valného výsledku, kvete píse lidová, humanisti penášejí své

odbojné uení na university, provozuje se i latinské divadlo. Poesie ko-

nen utlaována je politikou, nebo Rakousko stalo se hradbou západní

P>ropy proti Turkm. Následkem rodinných spojení dynastie vnikají vlivy

portugalské, španlské, italské, nejmén pak francouzské.

Ovšem svérázná, pravá americká literatura — pokud
tato je možná — poíná teprve novoanglickým transcendentalismem, dva-

cet let po poslední válce za svobodu s Anglií a vítzství Jacksonov
u Nového Orleansu (8. ledna 1815.) Dívjší duševní život amerikánských
kolonií byl koncentrován v Nové Anglii. Literatura byla kalvinistická, ri-

gorosní, v rukou kléru. Aby duchovni uveejoval spisy, bylo jeho po-

vinností. Nejvynikajícím spisovatelem této doby je Jonathan Edwards, kte-

rého Schónbach nazývá Kantem kalvinismu. Teprve v našem století vzniká

snaha založiti amerikanskou belletrii. Vystupují spisovatelé jako Brown,
Washington Irving, Cooper, N. P. Willis a svérázný básník Edgar Allan

Poe. Než zde jsou vlivy anglické a nmecké ješt píliš patrný, to není

ješt literatura pravých Jankee. Konen pichází nová, svérázná škola

z Massachusetts, starého sídla náboženského vzdlání. Prostednictvím Cou-
sinovým vzplanula zde vášnivá záliba pro Kanta, Fichteho, Hegela. A vý-

sledkem tchto proud jsou práv novoanglití transcendentalisté. Význam
»škola« se pro tento nový smr velmi málo hodí: tmto pravým Jankeem
spolený jsou více impulsy, enthusiasmus, nálady, city, než uritý pro-

gram, pesné ideje. Filosofický jejich vdce je Ralph Waldo Emerson,
první jejich umlec Nathaniel Hawthorne. K nim druží se H. G. Thoreau,

Leo Lowel, Holmes, Walt Whitman a j. Krásnou knihu o nich napsal

01 B. Frothingham: Transcendentalism in New-England. Tento smr je

hlavním pedpokladem pro pochopení souasné americké literatury.

Teprve od spojení Gottschedova s rakouskými benediktiny poíná
psobení literatury nmecké, které hlavn v druhé polovici 18. století je



silné. Na poátku našeho století máme tedy následující hlavní elementy

rakouské kultury : pokleslou poesii národní, která soustedna je ve fraš-

kách, v kouzelných hrách na jevištích pedmstí, románskou poesii, oblí-

benou u dvora a ve vysokých kruzích, klassickou literaturu nmeckou
a hudbu, která je podstatným prvkem každého vzdlaného Vídeíana. Nej-

istším representantem toholo typu Rakušana je v žurnalistice Josef

Schreyvogel-West a v poesii Grillparzer. To jsou zárove zakladatelé

nového, silného, svérázného umní rakousko-nmeckého: Eduard von

Bauernfeld, Moriz von Schvvind, Frant. Schubert, Ferd. Raimund, E. von

Feuchtersleben, Fr. Halm, M. Lenau, Hermann v. Gilm, A. Griin, Adalbert

Stifter, Robert Hamerling, Ludvvig Anzengruber, Rosegger, Marie v. Ebner-

Eschenbach, Ferdinand v. Saar jsou jeho representanti. »Sie alle sind

Ósterreicher, in ihncn allen pulst das Blut des deutschen Stammes, der

hier in einem Jahrtausend des Kámpfens und duldens sich eine feste

Státte erobert und seine Sonderart ausgebildet hit.«

Studium americké kultury je jedna z Schonbachových staí

sebevýchovy. Kdo zná jeho veliké zásluhy o starou a novou literaturu

nmeckou, soudil by, že Schonbach v Americe je dilettantem. lovk se

však brzo pesvdí, že Schonbach zná lépe Ameriku, než znal na píkl.

Taine Anglii. A angli.í literární historikové, schváln opomíjejí literaturu

americkou jednak ze žárlivosti, jednak z pýchy nad The Old Home.

Moderní autoi amerití jsou i u nás velmi známi ; Bret Harte,

Mark Twain, Howells, Henry James junior a j. vnikli po celé Evrop
i do nejširších vrstev. FVavou americkou specialitou tchto autor je tak

zv. Short Starý: Kratiké obrázky ze života, plné delikátní nálady.

Schonbach je pirovnává k náladové krajinomalb. Sem patí pekrásné,

effektní lícn pírodní, hlavn ze života pták od zoologa Audubona a od

Thoreaua. Takovéto drobné beletristické literatury zastíují se také

velmi mnoho ženy americké. V asopisech amerických je belletrie do po-

loviky od žen. Literární však cena jejich prací pokulhává. První místo

mezi nimi zaujímá Ann Brandstreets. J. V. S.



Zprávy vojenské.

Pro možné zápletky v Asii chceme tenám »Naší Doby« pedvésti

vojenský obsah ruské armády.
Ruská armáda ítá sbor gardy, sbor granátník a sbor kavkazský

(tento má 3 válené divise), 21 armádních sbor po 2 divisích, mimo
tato velitelství nacházejí se ješt divise samostatné; dohromady ítá celá

armáda 52 divisí.

Pchota skládá se z 12 pluk gardy, 16 pluk granátnických, 181

pluk adové pchoty, dohromady 209 pluk ítajících 83G prapor.

Stelci dlí se v Evrop a Kavkaze na 1 brigádu gardových stelc,

5 armádních brigád po 4 plucích po dvou praporech, 1 kavkazský pluk

po 4 praporech, 1 pluk domorodc po 4 družinách, 8 finských prapor,

dohromady 68, ve válce pak 76 prapor.

V Asii nalézá se jedna turkesíanská brigáda se 4 prapory, pak dv
zákaspické brigády po 4 praporech, dv západosibíské brigády po 4 plu-

cích po 2 priporech, dohromady 36 prapor. adové vojsko v Asii ítá

mimo to ješt 36 prapor. Jízdy ítá ruská armáda 54 pluk dragoun-

ských ; veškerá jízda jest sestavena v 17 divisí jízdeckých, válených.

Co se dlostelb}'- týe, má ruská armáda v Evrop a Kavkazu
52 dlosteleckých brigád, které dohromady 364 batterií ítají; mimo tuto

dlostelbu má Rusko ješt tak zvanou steleckou dlostelbu ítající 24
batterií, pak dlostelbu hmoždíovou, skládající se ze 7 pluk s 24 batte-

riemi, pohorská dlostelba ítá pouze jeden pluk s 3 batteriemi.

Jízdecká dlostelba vetn kozák ítá 44 batterií, ve válce pak

46 batterií.

V Asii ítá dlostelba 30 batterií.

Mimo tyto brigády a batterie má ješt ruská armáda létací dloste-
lecký park pro 52 pších divisí, létací stelecko-dlostelecký park pro

5 evropských steleckých brigád, pak 7 létacích hmoždíových, jeden létací

park pro pohorskou dlostelbu, dále 2 západosibíské létací dlostelecké
poloviny parku. Již v míru jsou pro záložní dlostelecké brigády zízeny
evropské (6) a kavkazské (1) záložní dlostelecké parky.

Technické sbory v Rusku jsou podleny v zákopnické brigády (7),
které se ze 23 zákopnických prapor (70 setnin zákopnických a 23 telegra-

fických), 2 záložních zákopnických prapor (6 setnin), 8 mostních pra-

por (16 setnin) 7 prapor polních inženýr a 1 praporu železniního
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(4 setniny) skládají, mimo to jest ješt jedna železniní brigáda, ítající

3 prapory s 15 setninami.

V Asii jest jeden turkestanský prapor zákopnický (4 setniny), jeden

v^ýchodosibíský (4 setniny), 1 zákaspický (3 setniny), jedia západosibíská

setnina, 2 zákaspické železniní prapory (10 setnin), jeden jiho-usurský

železniní prapor '(6 setnin). Ve válce zídí se ješt mimo tyto výše jme-

nované pluky a prapory ješt 2 záložní prapory zákopnické (12 setnin)

a 3 záložní železniní prapory (12 setnin).

Náhradní sbory skládají se z 16 setnin zákopnických, 4 telegrafnic li

a 4 podrývních.

Záložní armáda ítá v Evrop v míru 17 záložních pších brigád,

které ve válce postaví a zídí 17 záložních pších divisí.

V Kavkaze nacházejí se 4 záložní pší brigády a jeden samostatný

prapor (5 setnin), které ve válce 6 divisí armádních a dva pluky po

5 praporech zí.
V Asii nachází se 15 kádr záložních, které ve válce 10 pluk

rzné síly a 25 samostatných prapor zídí. Celá záložní armáda ítá

v míru 123 prapor a ve válce 053 prapor pchoty.

Mimo pchotu má však Rusko i záložní dlostelbu, jejíž úkolem

jest, záložní divise ve válce dlostelbou opatiti; v míru ítá 41 záložních

batterií, které ve válce zíditi mají 164 batterií.

Náhradní dlostelba utvoí ze 7 park nahradn ch ve válce 18

brigád parkových pro záložní brigády po O batteriích a 18 brigád parko-

vých pro záložní brigády po 4 batteriích a 2 parky pro dlostelbu po-

horskou.

Ruská armáda má ješt pevnostní sbory, které jakožto posádka pro

pevnosti již v míru, v tchto posádkou leží, sbory tyto skládají se z p-
choty, jízdy, dlostelby a hradebník.

V míru ítá pevnostní pchota jeden pluk Vladivostocký s 5 pra-

pory, 1 pluk Ossovjecký se 4 prapory, 16 pluk po 2 praporech tedy

32 prapor, pak 13 samostatných prapor po 5 setninách, dohromady
144 setnin, ve válce pak ítá pevnostní pchota 155 prapor. V pevno-

stech nachází si zvláštní pevnostní dlostelba, která 55 prapoi a 11

samostatných setnin ítá ; ve vtších pevnostech nachází se ješt 4 pra-

pory obléhací dlostelby a 16 baterii výpadních. Hradebnický pevnostní

sbor skládá se z 1 1 setnin, pak jsou ješt íní podkopní setniny a 7 te-

legrafních oddíl pevnostních.

V pevnostech Kovvn, Osovjeci, Varšav (2), Ivangorodu a Novo-
georjevsku nacházejí se oddíly pevnostní vzduchoplavby, dále zízeno jest

ješt šest oddíl pevnostních holub.
Náhradní vojsko má úel, armádu ve válce doplovati a skládá se

z 209 prapor pro pluky adové pchoty, gardu a granátníky, pak 7 pra-

por pro 7 steleckých brigád, 1 prapor pro Rigu, 6 pro Sibi, 9 setnin

finských stelc a 6 setnin pro plastunské prapory na Kavkaze.

Jízda náhradní má pro každý pluk adové jízdy zvláštní kádr, který

však úpln oddlen jest od tohoto adového pluku a zcela samostatným
bývá; nachází se 21 kádr s 64 oddíly kádrovými, což odpovídá síle

adové ruské jízdy ítající 10 pluk gardy a 54 pluk adových.
Souvozí, Celá ohromná ruská armáda má pouze 22 dopravních



setnin, které ve válce v dopravní prapory s 1 10 setninami se znní a každá

setnina pt dopravních oddílfi zídí. F^i celé armád zízeno jest ve dva

oddíl)'- dlitelné plukovní nebo armádní souvozí, jehož první díl za pluky

a druhý díl ^/j až 8 kilometr za tmito se pohybuje. Souvozí pro vá-

lené divise jest takka souvozí III. ádu a pohybuje se až za vojsky

naposled.

Pouné sbory, které i pi ruském vojsku zízeny jsou, mají za

úel dstojníky a mužstvo rzných zbraní odborn vzdlati, práv tak,

jako v Rakousku stelecká armádní škola, škola pro šerm, jízdecká a pod.

Pohraniní stráž, a podízena jest ministerstvu financí, má
svým náelníkem jenerallajtnanta, pak vlastní dstojnický sbor a mužstvo,

které z adové armády k pohraniní stráži se pidlí. Dnes ítá tento sbor,

jehož hlavním úkolem jest, hranice stežiti proti pašování a nedovolenému

pekroení hranic z 15 jenerál, 152 štábních, 805 vyšš.ch dstojník

a 36.000 muž s 13.000 komi. Pohraniní stráž dlí se na brigády,

které v 10 zvlášt urených armádních okresích rozloženy jsou a v 29

brigád sestaveny jsou.

Kozácké vojsko. Každý kozák musí inn 3 až 4 léta sloužili,

starší kozácí jsou povinni mladší již ve své domovin v užívání zbraní

vyuovati, ron odbývají se veliká cviení s kozáky-dovolenci ; každý

kozák má své zbran pi sob a jest za n, jakož i výzbroj koskou
osobn zodpovdn.

Kozácké pluky, které nejen z pchoty a jízdy, ale i dlostelby se

skládají, dlí se na pluky 1. a 2. výzvy, ve válce poe poteby slouí

se v brigády nebo armádní divise
;
ponvadž však kozácké zaízení kruhm

vojenským píliš zastaralým se býti zdá, teba jest v brzce velikou zmnu
mezi kozáky oekávati

;
pluky nosí jména dotyných kraj, z kter^^ch se

mužstvo vybírá, tak ku p. urálský, kubánský, orenburský, astrachánský,

krasnojarský, zabaikalský pluk.

Kozácké vojsko ítá 8 (19) ') prapor pchoty, 52^/^ (149) pluk
jízdy s 311 (910) sotnma a 20 (40) jízdeckých dlosteleckých divisí.

V míru ítají kozáci as 60.000 ve válce ale 250.000 jezdc.
Zemská obrana, která se pouze z dobrovolník skládá, kteí

vlastními komi opateni jsou, mají vyjímaje v Asii, kdež plní jakousi

službu policejní, malou dležitost an jejich síla v míru pouze 3 — 4000
jezdc obnáší.

Domobrana ili op ol cení ítá as 5,000.000 bojovník, pouze

o domobrancích nejmladších 4 roník vedou se dkladné listiny. Úkolem
domobrany jest hlavn pro polní a záložní armádu erstvé síly dodávati.

Celá ruská armáda dlí se na 24 armádních sbor a jednu

samostatnou divisi kavkazskou ; vojsko nacházející se v Asii v žádná sbo-

rová velitelství sestaveno není.

V Evrop ítáme u pchoty 52 divisí, 104 brigád, 209 pluk s 836
setninama; jízda ítá 23 divisí (mezi tmito jsou 4 kozácké) s 349 bri-

gádami, 100^/3 pluky a 591 škadronami, dlostelba má 52 brigád, 364
pších a 44 jízdeckých batterií divisních ; steleckých brigád jest 10 s 24
pluky a 74 prapory, záložní vojsko ítá 108 pluk pchoty a 47 baiterií

' ; V závorce uvedená ísla znamenají sílu ve válce.
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dlostelby a rzné kádry pro jízdu
;

pevnostní sbory ítají 56 prapor
pchoty podlených na 17 pluk a 13 samostatných prapor, dlostelby

4 setniny. V Asii jest 88 (125)*) prapor pchoty, 85 (160) škadron

jízdy a 34 (35) batterií.

Síla ruské armády obnáší dohromady ve válce 63.400 dstojník
a 3,460.000 muž.

V Rusku slouží se 15 let a sice 6 let inn a 9 let v záloze, v Asii

pak 7 let inn a 3 léta v záloze.

Vrchní velení nad celou armádou má sám car, který ve válce, když

do boje sám netáline, zvláštního vrchního velitele jmenuje. Dstojnické

gáže byly práv v tomto roce o dosti veliké obnosy zvýšeny. Co se

umístní vojska v kasárnách týe, bydlí ješt za naší doby pes 10*^/^

mužstva mimo kasárna u oban, jmenovit jest to jízda, která ponejvíce

ve vesnicích se nachází.

Záložníci povolávají se na 2—4 týdny do zbran vždy po 5 letech.

Ruská armáda mže mimo jiné i výten sepsanými a srozumitelnými

pedpisy pro vojsko se chlubiti ; odv ruské armády jest ist národní

z temn zeleného sukna bez knoflík, veškeré vojsko má za obuv boty.

Místo tlumoku u nás užívaného jest zavedena taška, která se pes
pravé rameno zavsí.

Výdaj na celou armádu obnáší skoro 289 s váleným lostvem až

356 million ron. jfk.

') V závorce uvedená ísla znamenají sílu ve válce.



úvahy a kritiky.

Dr. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, str. 706 Berlín 1900:

Prvý svaz. díla: Das Recht des modern ii Staates; v II. sv.

bude státovda speciální s hlavním zením k ústav íše nmecké. Jellinek

náleží k modernjším, pokrokovým státovdcm nmeckým, jak to dokázai

svými spisy staršími, zejména obhajováním subjektivního práva ve-

ejného t. j. uením, že individuum má (pirozená) práva politická.

Tento názor, jeví se také velmi urit a znateln v celém spisu novém.

Pro pouení státovdecké a politické spis Jellinka hodí se práv u nás

velmi dobe. 5.

Dr. H. Rehm, Allgemeine Staatslehre, Freiburg i B., str. 360 1899.

Rehmv smr státovdecký je kompromissem mezi konservatismem

a pokrokem a také mezi methodou ist právnickou a politicko-filosofickou :

v praxi spis vypadl píliš historicky, jsa na mnoze snškou rozmanitých

uení starších, dopluje takto druhý nestarý spis autorv: Geschichte der

Staatswissenschaft, 1896. Tvoí svazek veliké sbírky založené Marquard-

senem : Handbuch des offentlichen Rechte der Gegenwart. 5.

A. Esmein, Éléments de Droit constitutionel fran(;ais et comparé.

2. vyd. str. 783, Paíž 1899.

Autor je známý akademický uitel v Paíži a jeho spis je typ fran-

couzské ofticiální státovdy a státního práva jak se v uebnicích podává

pod názvem práva konstituního. Skládá se z základ ústavních

a správních ; Francouzové nemají státovdy a státního práva podle klassi-

íikace nmecké u nás zobecnlé. V knize vyniká partie o suverenit,

kteréžto uení ve Francii od as Bodinových je jaksi národní.

Od Esmeina je také uebnice djin práva francouzského : Cours

élémentaire histoire du droit fran9ais, 3. vyd. 1898. R.

M. Hauriou, Précis de Droit administratif et de droit public général,

4. vyd. 1900.

Uebnice francouzského práva ústavního a správního, velmi prak-

ticky provedená. R.

Dr. M. Kuli se h, Beitrage zum ocsterreichischen Parlamentsrecht,
Leipzig, 1900.

Autor je žák Jellinkv; probírá rakouský parlament na základ no-

vjší literatury, kritika není píliš pronikavá. T.

J. W. Burgess, Political Science and Comparative Constitutional

Law, 2 sv. Boston a Londýn, 1898 — 1900.

Pokus státovdy americké t. j. autor by rád psal se stanoviska

amerického a methodou zvláštní americkou; nemyslíme, že se mu to dost

podailo, nebo vidt ve spise píliš vliv státovdy nmecké. Autor srov-

nává ústavy hlavních stát : Ameriky, .\nglie, Francie a Nmecka a na
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tomto základ pak podává všeobecnou vdu státní; pi tom si dává mnoho
záležet, aby náležit odlišil stát a vláda. R.

Ernst Mayer, Deutsche und Franzosische Verfassungsgeschichte vom
9. bis zum 14. Jahrhundert, 2 sv., 1899.

Srovnávací studium staré ústavy nmecké a francouzské a vlastn

také ímské (zbytku ímských institucí); srovnání provádí se velmi po-

drobn a s velikou znalostí literatury, také francouzské: F.

G. S c h m o 1 1 e r , Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre.

I. sv., Leipzig, 1900.

Schmoller, hlava ekonomist t. zv. historických, podává tu ve form
uebnice výtžky své 361eté innosti akademické. Mžeme spis jen do-

poruit a vele doporuit a zejména proto, že jeho studiem pochopí se

tsná souvislost hospodaení s ostatním životem spoleenským, hlavn
s mravy, mravností, právem, státem a s národností. Hospodaení se sto-

puje v plnosti kulturního vývoje. Druhá ást spisu (tiskne se již) bude

pímo extraktem kulturních djin civilisovaného lovenstva. Ke každé

kapitole citovány jsou hlavní spisy, výbr jejich je dobrý a praktický.

Totéž platí o rejstíku vcném. D. G.

L. Combothecra, La conception juridique de 1' Etat, 1899.

Spis charakteristický, jist nápadný pro francouzskou literaturu ; tím

totiž, že pouuje své krajany o ist právnické method státovdecké,

kteréžto methody u Francouz posud je po skrovnu. V tom jeví se znaný
vliv nmecké vdy na Francouze. S té stránky spis také má interes poli-

tický, jak totiž Francouzové poínají se na Nmce dívat jinak, než velí

kode.x nacionalistický. S.

Dr. S. Rádo-Rothfeld , Die ungarische Verfassung, geschichtlich

dargestellt, Berlín, 1898.

Praktický a vhodný pehled (na 2 1 2 str.) vývoje uherské ústavy.

Ph.

P. Natorp, Sozialpedagogik. Theorie der Willenserziehung auf der

Grundlage der Gemeinsschaft, Stuttgart, 1899.

Docela správné poínání socialisovat paedagogiku, abychom to ekli

jedním slovem. Stanovisko kantovské. F.

Fr. Paulsen, System der Ethik mit einem Umriss der Staats- und
Gesellschaftslehre, 2 sv. 5 vyd., Berlín, 1900.

Soubor ethických pravidel a zvyk, jimiž se dnes (v theorii!) ídí

vzdlanectvo evropské — tak asi by se mohlo íci, kdyby stanovisko

Paulsenovo nebylo Kantovsky nmecké. Autor podává djiny mravních

názor (Rekové — kesanství — pechod antiky do kesanství — stedo-
vk — doba moderní) a soustav ethických. Po pomrn struném vý-

klad zásad a hlavních otázek ethických teme praktickou ást ethiky

(pouení o zpsobu života), následuje pak ást sociologická o rodin,

pátelství, život hospodáském (hlavn o socialismu) a stát. F.



ZPRÁVY.
Zeny pipuštny k ádnému studiu mediciny. Zaznamenáváme

tuto již opoždnou zprávu vlastn za tím úelem, abychom se opeli tm,
kteí proti studiu žen uvádjí dvod z konkurrence. Klademe tímto

odprcm ženského studia otázku : Kdo vyživí ženy nestudující? Odkud berou

prostedky své výživy ? Patrn od muž, jestli si nemohou vydlávat samy

a tudíž musejí úsilnji konkurovat ti mužové (otcové, manželé, bratí atd.),

kteí se o nezaopatené ženy musejí starat. Argument, že studující ženy

ohrožují budoucí generace je pímo smšný, povážíme-li, že odprcové

ženské práce vdecké, k níž se hlásí poet praskrovný, klidn snášejí, že

tisíce žen, ba milliony žen a dcer dlnických, živnostník, rolník atd,

již dávno pracují jako mužové.

Dlnické byty. Praktického ešení otázky té podjala se spolenost'

» továrny na anilinové produkty a sodu« v Ludwigshafenu
na Rýnu. Založena r. 1865 mla tehdy 30 dlník, kdežto v r. 1898
ítala 100 chemik, 30 inženýr, 230 obchodních úedník a asi 4900
dlník; celá výmra obnášela 850.000 m', z ehož pipadá na zastavenou

plochu 246.000 vr, na níž stojí 284 tovární budovy, 78 úednických

a 492 dlnic, obydlí. Tato nalézali se západn továrny na volném terénu,

jenž je k západu a severu zcela otevený. Celá dlnická kolonie zaujímá

24,000 m- a b\dlí tu (r. 1899) celkem 492 rodiny se 2900 osobami ve

123 domech (jednopatrových). Každý dm stojí o sob, v zahrádce, a je

rozdlen ve 4 byty, z nichž každý má svj zvláštní vchod a zahrádku.

Dlnické obydlí sestává ze 2 síní, 1 komory, 1 kuchyn, 2 sklep a 120 nr
zahrady ; dozorcovo obydlí má o 1 sí více. Ovšem v nkterých, zvlášt

starších domech nebylo tohoto rozdlení, ale pece má každý byt 2, resp.

3 obývací místnosti. — Nájemné, jež še sráží hned ze mzdy, obnáší týdn
M 1-59— 1-8 (= asi 100—112 K ron), pro dozorce M 2-3 (= asi

238 K ron) což je asi \'., prmrného nájemného v míst obvyklého.

Továrna hradí ze svého náklad na udržování (asi 35.000 M ron); jen

obas jsou povinni obyvatelé dáti si sín malovati. — Náklad na domky
obnášel okrouhle 2 miliony marek.

Na jiném podklad vznikly dlnické kolonie v Mu n c he n-Glad-
bachu (v Rýnské provincii). Msto to vyniká velikým prmyslem a ítá

55.000 ob., z nichž více jak tetina pináleží stavu dlnickému. V r. 1869
utvoila se tu akciová spolenost pro stavby dlnických obydlí s kapitálem

90.000 M., jenž vzrostl do r. 1898 na 330.000 M; dividenda obnášela

až 5"/q, dnes vyplácí se dle usnesení 4"/^, ale tvoí se reservní fond 10"/^

kapitálu základního se rovnající, jehož se má k dobroinným zaízením
použiti. Do konce r. 1898 vystavla spolenost' 479 dom, v nichž bydlí
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asi 5000 lidí. Domy jsou systému kotažového, vždy dva a dva k sob
pistaveny, ale tak, že každý byt má svj pímý vchod a svoji zahrádku.

Domky jsou jednopatrové; byt má 5 — 7 místností, sklep, pdu atd. ; v pí-
zemí je kuchyn, resp. obytní [pokoj, záchod, v pate ložnice a ostatní

místnosti. Základní plocha domku menšího je 24^2 »*^, vtšího 34 — 35 m'-.

— Domky jsou rozloženy dle poteby v rzných ástech msta; nejvtší

skupina má 167 domk. — Spolenost' domky prodává. Cena v 1.

1895—97 inila domku s 5 místnostmi kol 4000 M (4800 K), se 7 sínmi
4700 M (5600 K). Podmínky prodeje jsou tyto : Pi uzavení koup složí

kupec l^l^^lo kupní ceny; pak platí jaho nájemné ron 4"/„ ze zbytku

a na amortisaci tolik, aby celý roní poplatek inil T^I^^Íq kupní ceny;
než se splatí ^/^ ceny té (což je asi po 6 letech), mají ob strany právo
výpovdi; pestane-li takto nájem, vrátí se nájemci zbytek, jenž zbude po

po odetení roního nájemného obnosu Sy.^"/,, kupní ceny a jiných náklad
(daní, oprav a p.) z toho, co posud zaplstil, a io se B^/j "/^ úroky. —
Ze 463 dom bylo již definitivn prodáno 130 a po jze 83 byly pronaj-

muty. Amortisace pi hoením placení provede se v 17 letech, kdy tedy

dlník nabývá majetnictví.
') (Nedala by se i u nás zíditi takováto akciová

spolenosf, jež do poátku nepotebovala by velikého kapitálu.?)

Dr. VI. Prngr.

Vypsání ceny. F i 1 o s o íi c k á Jednota v Praze vypisuje cenu

padesáti korun, p. JUDrem Kr. Vol daném, advokátem v eském
Brod vnovanou za nejlepší práci o pojmech mravu a práva se
zetelem k etymologii názv tch v rzných jazycích.
Práce nepesahuj dva tiskové archy. Dostane-li se ceny práci úpln všem
podmínkám vyhovující a k uveejnní pipravené, piiní se Jednota o její

publikaci. Práce konkurenní budte zaslány anonymn s adressou auto-

rovou ve zvláštní obálce uzavené a heslem opatené starostovi Jednoty

Filosofické, prof, Fr. adovi (Praha-11., Smetanova ul. 8a) do konce
únoia 1901. O udlení ceny rozhodne porota výborem Filosofické Jednoty

zvolená.

O tuberculosních bacillech v másle vdecké pojednání uveejnila

Lydia Rabinoviova v asopise » Deutsche medicinische Wochen-
schrift<'. Protože je práce obsahu hygienického zmíníme se o ni blíže.

Statistické údaje o nálezích tuberkulosních bacill v másle neshodují se.

Schuchardt nalezl ve 2^0, Roth v lO"/,), Brusoferro v 1
1

",

o

a Groening dokonce v 47"/,, vzork vyšetovaných zárodky tuberkulosy.

Obermuller znepokojil naposled obecenstvo zprávou, že ze 14ti vzork
bakteriologicky vyšetovaných všude nalezl baciUy tuberkulosní. Autorka

zkoumala 80 vzork másla, které koupila v rozmanitých obchodech

s máslem a stáncích tržišt. Bádání svá provádla v Kochov laboratoi.

Z nich ani jednou nepodailo se na výživných pdách bakterie soucho-

tiny vzbuzující vypstovati. Když však ástky másla byly vpraveny moreti
do tla, vyvinuly se u nho zmny, v nichž drobnohledem nalézaly se

bacilly tuberkulosním sice podobné, ale od nich v ohledu chorobotvorném

odchylné. Tyto bakterie másla nejsou bacilly tuberkulosní
Z tohoto bádání Rabinoviové vysvítá, že pravdu ml Schuchard ka:
vyskytují-li se vbec tuberkulosní bacilly v máfle, je to nález velice vzácný.

') Referováno dle práce dra. J. Maicusa ve Viertelj. . olT. Gesundth.
XXXI. sv.



o významu umní ve vývoji.

Podává dr. F r a n t. Krejí.

(Pokraování.)

Aby tedy selhávající pud upravila a uvedla opt jeho psobnost
v ten smr, ve kterém prospívá konenému cíli, píroda dala

nejvýše \yvinutým individuím sebevdomí a s ním jistou dávku

samostatnosti vi neodolatelné nutnosti, s níž vývoj jde ku pedu.

Jako však nutno za to míti, že úmyslná innost lovka a

všechno, ím zdánliv samostatn zasáhá v prbh vývoje, má býti

v souhlase s cílem tohoto vývoje, tak není vylouena možnost ne-

souhlasu, takže lovk mže na základ uvdomní a poznání jed-

nati cíli vývoje na pi, takže zrovna jako pud, tak i sebevdomost,

místo aby vývoj usnadovala, umožovala, jej zdržuje, ba znemož-

uje. Jako se mýlí pud, tak mže se i rozum mýliti, ehož doklady

uvádti bylo by zbyteno. Má-li však a musí-li vývoj jíti uritým
smrem, pak jest teba zase neho, ím by rozum na scestí zblou-

divší b3'l napraven a to zase dje se psobením téhož pudu, jemuž
byl rozum pvodn dán na pomoc. Pud a rozum jsou dv vzpru-

žiny všeho dj'^tví, v nmž má úast tvorstvo uvdomlé, pud a

rozum jsou hj^bla vývoje lovíka jednotlivého i spoleenských celk.

Rozum pomáhá pudu a pud udržuje rozum ve smru odvkou nut-

ností vykázaném.

Reknu-li nj^ní, že umlecké tvwení jest pudové, instinktivní,

jest tím rázem osvtlen pomr jeho k innosti rozumové a význam
jeho ve vývoji.

V umleckém tv^oení picházejí opt k platnosti ony skryté

základní síly, jimiž ídí se vývoj v uritém smru a jichž psobnost
v^ lovíku byla nesprávným t. j. celkovému úelu se píícím roz-

v^ojem rozumnosti utlumena. Co nesprávným užíváním volnosti

bylo pokaženo, to má inslinktiv^ním vlivem umní býii naprav^eno.

Vli lidské, která zvráceným vedením rozumovým ochabuje, skrze

NAŠE DOB.A. R. VIII., . 2. IfOO. 20. listopadu. 6
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umní dostává se podpory, aby staila na vykonání úlohy, která

jí náleží ve vývoji celku. Umlecký výtvor má obsahovati korrektiv

lidských snah
;
jím psobí to neznámé, co ídí osudy veškerenstva,

na nás, abychom našli zase pravou cestu, od níž jsme se odchýlili.

Umlecký výtvor tedy ukazuje, kam máme zaíditi svoje úmyslné

konání a tím zárove, kam vývoj smuje, eho je poteba, co zde

není, a co by mlo býti, a jak by to mlo býti. Umlecký výtvor

je tedy vzor, je ideál a vzhledem k tomu možno umní pojímati

jakožto pudovou anticipaci vývoje, což si dovoluji pedkládati jakožto

definici umní se stanoviska, s nhož jsem si pedsevzal o podstat

umní pojednati.

A nyní již opusme abstraktní sféry, v nichž jsme pespíliš

snad prodleli, abychom se stanoviska podané práv definice se pes-

vdili, zda-li možno tak vše, co umní se týe, pochopiti a aspo
nkteré hlavnjší záhady s tím souvisící uspokojiv rozešiti.

O tom asi nebude sporu, že umlecké tvoení dje se na pu-

dovém základ ili do jisté míry instinktivn. Mžeme v té píin
odkázati na obecné skoro pontí o geniovi, v nmž spatuje se

vrchol umlecké innosti, jehož díla jsou výkvtem umní. O nm
soudí se obecn, že tvoí svá originální díla nevdomky v jakémsi

stavu nadšení, extase, vytržení, v nmž zapomínaje své lidské by-

tosti, jako by žil na okamžik v jiném svt, v nmž povznáší se

smlou pedtuchou nad pítomnost a skutenost, zjasnným hledem

proniká závoj budoucnosti a odkrývá lidstvu pravdy, jichž hlemýždí

postup vdy dochází teprv po dlouhých létech. O nm bájili, že

z nho mluví njaká vyšší mocnost; nebo nemohli pochopiti, odkud

se mu dostává duševních dar, jimiž vyniká nad obyejného lo-

vka a vdli, že nižádným zpsobem nelze nabyti vlastním pii-

nním toho, co umlce iní umlcem, toho, co zbude, když z jeho

innosti odejmeme vše, eho lze nabyti studiem, napodobením, pílí,

cvikem. Takovýto genius, t. j. tento obyejný pojem genia, kryje se

s pojmem umlce ve smyslu naší definice a k nmu odkazujeme,

nikoliv k tomu zástupu drabant, duch menšího a nejmenšího

ádu, kteí v potu tvái spjí ve stopách geniem naznaených. Nebo
jen takový geniální umlec mže zastati úlohu, která pisouzena

jest umní ve vývoji, a ti ostatní imitatores servum genus mají

úlohu jinou: šíiti myšlenku jím pronesenou, pochopiti ji a nésti

v kruhy nejširší, opakovati jeho slova, až je uslyší všichni a až

proniknuvše do srdce všech, k nímž byla mluvena, pohnou je

k inm, které obmýšlela píroda, když zplodila genia. Ti ovšem

kráejí již vdom smrem geniem naznaeným, jejich tvoení jest
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uvdomlé; avšak v tom, že geniovo dílo je vábí a nadchne a k in-

nosti povzbuzuje, že se jím dají vésti, unášeti, jest také patrná

instinktivnost umleckého tvoení ; v tom ohledu slouží nevdomky
témuž vývoji jako tvorba geniova.

Avšak tím ješt není vyerpána instinktivní stránka umní,

pohlížíme-li na se stanoviska vývoje ; nebo nejen tvoení umlecké

dje se instinktivn, nýbrž také úinek díla umleckého na ostatní

lidstvo jest instinktivní. Má-li míti tvoení umlecké žádaný úinek,

t. j. má-li umlec získati nás pro to, co nám chce íci nového

a má-li píroda skrze nho dosáhnouti, aby obrátila vývoj v uritý

smr, musí také v nás vnímáním umleckého výtvoru vzbuditi se

pudoví initelé našeho nitra, kteíí tvoíce základní vrstvu naší by-

tosti a nejvydatnjší zdroj motiv našeho jednání docházejí uvdo-

mní pouze vlnou citovou. Umní musí psobiti na cit, umlec
musí mluviti k srdci našemu, v nmž city se tají, aby tak

nabyl bezprostedního vlivu na naši vli, aby námi pohnul i pes
odpor instance rozumové, která vli dala smr nesprávný.

A klí k srdci našemu našlo instinktivn umní v tom, co na-

zýváme krásným. Co jest krásno? Abstraktum pouhé, znamenající

vlastnost jistých jev, které se nám líbí. Není to výrazem vlastnosti,

pro kterou se nám líbí; nýbrž té okolnosti, že se nám líbí.

Krása sama o sob není nic, jsou jen pedmty libost vzbuzující,

k vli kteréž vlastnosti my si jich všímáme, po nich toužíme, jich

dosíci hledíme, aby ten dojem libosti trval co nejdéle. Pro se nám
líbí, pro po nich toužíme, to nedovedeme íci, to si nedovedeme

vysvtliti, my mžeme pouze v njakých formulkách vdeckých si to

uvdomiti, uvésti to v souvislost s jinými duševními stavy. Mžeme na

p. íci, že se nám nco líbí proto, ponvadž to podporuje innost orga-

nismu a tím pispívá našemu životu — známý teleologický výklad po-

itkového pízvuku; — tím jsme však nepovdli píinu libosti,

nýbrž pouze konstatovali, že dojmy sloužící organismu jsou píjemné,

že se líbí ; ale ten cit sám jsme tím nevysvtlili, ten je instink-

tivní. Zde podléháme pudu a proto je marno chtíti libost, krásu

definovati a ješt marnjší na tom zakládati njakou vdeckou
theorii, teba se jmenovala aesthetika. Než nezabíhejme. Chtl jsem

íci pouze, že to, co nazýváme krásným, co v nás budí zálibu, co

se nám líbí, jest klíem k srdci našemu, v nmž rozum city spou-

tány drží, klíem, jenž umlci jest dán pírodou, aby ml pístup

k vli naší, kde nejsnáze a nejúinnji lze na ni psobiti uvolnním
instinktivních jejich zdroj. Proto íkáme, že dojem umleckého díla

jest bezprostední anebo, že má býti bezprostední : má nás unésti,

6*
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uchvátili, aniž bychom se starali pro, má nás uvésti v stav, v nmž
oddáni dojmu, okouzleni jeho krásami, jsme s to, abychom poroz-

umli, co nám umlec íci chce, abychom jej pochopili a s ním sou-

hlasili. ProLO jsem ekl, že také ve vnímání umleckého výtvoru

jeví se instinktivní podklad umní, kteroužto vlastnost jsem vytknul

jako charakieristický znak jeho v definici výše uvedené.

Nyní mžeme dopovdti, co jsme napovdli o pojmu krásy

a krásného. Krása, o jejíž podstat nic není známo, jeví se tedy

prostedkem, kterým umlec instinktivn hledí dosíci ikolu, jaký

má umní ve vývoji; jest podmínkou umleckého tvoení, ale ne-

mže býti inna jeho cílem. Umlecký výtvor je vždy krásný, líbí

se nám a kdyby nebyl krásný, nebyl by umleckým výtvorem,

avšak není tu proto jen, aby se nám líbil, má úel jiný. A proto

nesmí umlec v kráse spatovati svj cíl, nesmí se chlíii jen líbiti

a který umlec obmezuje svou snahu na to, není pravým umlcem;
ten pouze lichotí pudové stránce naší pirozenosti anebo vzbuzuje

obdiv svou dovedností a ne umním. Jest ovšem požadavkem, aby

umlec dovedl vytvoiti nco, co se nám lib', tuto možnost jest

vbec podmínkou umlecké tvorby a vyskytováním se této možnosti

poíná vývoj umní. Dokud nedovedl lovk krásných pedmt
tvoiti, dotud nemohlo o umní býti ei a kdo to nedovede, i kdyb}*-

ml nejmohutnjší dar anticipace v\''voje, není umlcem. Proto snaha

dovednost tu si zjednati je prvním projevem, zábleskem umleckého
povolání. Než jako jinde, tak i zde nastává pesunuli hodnoiy. Jako

lakomec zapomíná, že peníze jsou prostedkem k nemu jinému,

a v hromadní jich nachází cíl svého snažení, tak i mnohý nadaný

lovk ve snaze po dovednosti umlecké spatuje jediný cíl umní
a stává se virtuosem, nikoli umlcem. Myslím však, že takový vý-

tvor, pi nmž nic jiného nemžeme chváliti než dovednost, tech-

niku, na p, v ovládání barev, tón, v napodobení vynucujícím

tém zdání skutenosti, není dkazem nadání umleckého, není

projeveni umní. Nejpatrnjší jest to u tak zv;mých interpretujících

umní : na v^i^onném hudebníku a herci. Jejich výkony jsou nezbytný,

aby skladba nebo báse dosáhla svého úinku a na jejich dokona-

losti nanmoze úinek ten závisí; avšak pece cítíme, že úloha je-

jich jest vi skladateli podízenou, že jsou jejich krásné výkony
pouze prostedkem v rukou umlce skladatele a protestovali bychom,
kdyby se pomr skladatele a výkonného umlce pojímal obrácen;
a kdekoli pozorujeme, že skladba má být prostedkem, aby vyniklo

umní herecké, anebo tíhy zastkvlo se nadání operního pvce,
mluvíme o úpadku umleckého vkusu anebo aspo o nedostatku



85

umleckého vkusu. Tím se nesnižuje nikterak význam tchto po-

družných umní, nebo, jak praveno, jsou nezbytnou souástkou

celku hudebního a dramatu, nezbytnou podmínkou, aby umní tato

dosáhla svého úelu. A podobn nesnižuje se význam krásy, po-

kládáme-li ji za prostedek a ne za cíl umleckého tvoi-ení. Na
úplnjší ješt dotvrzení toho vizme krásu, jak se vyskytuje v pí-

rod. Odtamtud vlastn se jí teprv umlci uí, odtamtud poznávají

ejí úin na lovki a pece je patrno, že pírodní krása není samé
sob úelem. Ty krásné okotšné kvty mají lákati hmyz jasností

svých barev, aby pomáhal aktu plození ; ty libé zvuky ptaích hrdel

slouží podobnému úelu ; krásná tla umožují zdokonalení rasy

a ten požitek, kter}' má oko vnímavé pohledem na krásnou krajinu,

na klenbu nebeskou, tu krásu, kterou nechává odtamtud na sebe

psobiti, tu si tam teprv lovk dal sám a cítí ji, pokud si ji tam

dli sám; nebo jenom associace pedstav, upomínky temné neb

jasnjší, jež se tím pohledem vzbuzují, a jen, pokud se vzbuzují, jsou

piíinou záliby. Proto tak mnohá mysl zstane pohledem takým

nedotknuta a na druhé stran zase mnohý vidí v pírod jen krásu.

Nuže a tato krása, nedostižená napodobením umlc výtvarných,

nevystižená obrazy básniku slouží vývoji — pro by to bylo snížením

krásy, kdybychom i v umleckém výtvoru ji pokládali za prostedek

k nemu jinému? Ano, pravý význam umní pochopíme jen,

vidíme-li podstatu jeho v anticipaci vývoje. Tvoení krásna jest sice

nezbytným prostedkem k tomuto úelu; kdyby však bylo samo
úelem, pak by píroda byla nejvtší umlkyní a nepochopili bychom,

pro by lovku nemlo postaiti to krásno, jež jest v pírod
a jehož nedostihne lidská dovednost.

Zní to však opravdu nezvykle: pudová anticipace vývoje!

Vzpomeneme-li pi tom na Dvoákv slovanský tanec, na zátiší

virtuosn malované, na zdaený portrait, na poprsí umlecky pro-

vedené, na krásnou budovu — tžko tam tu anticipaci uvidíme

anebo ji snad ani neuvidíme, a to jsou uznané výtvory umlecké.

Musíme na to pohlížeti jinak. Pipustíme-li pedevším v souhlase

s obecným mínním, že umlec má ideál t. j. že má njakou
myšlenku, ideu, kterou chce výtvorem svým vyjáditi a pidáme-li

k tomu s našeho stanoviska, že tato idea mu byla vnuknuta in-

stinkcivn: pak již spíše pochopíme, že tato myšlenka mže býti

anticipací vývoje. Není teba, aby umlec si této vlastnosti své

idei byl vdom, nepotebují to ani pochopiti hned ti, k nimž se

pímo obrací; avšak pozorujeme-li umní v celku a pirovnáme-li

vývoj jeho k povšechnému vývoji vzdlanosti, pak musí býti patrná.
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íkáme- li o geniovi, že pedstihuje svou dobu a je-li známým
faktem, že mnohý geniální výtvor bývá pochopen teprv generací

pozdjší, je to dokladem naší theorie. Kdyby výtvor jeho nebyl anti-

cipací vývoje, bu by musel býti pochopen rázem od souasník,

anebo by zstal vbec nepochopen i v dobách následujících. Rí-

káme-li dále, že básníci jsou vštci, že jsou uiteli svého národa,

nebo celého lidstva, je tím opt anticipování celého vývoje nazna-

eno. Když je národ v ponížení, pjí mu hymny na slavnjší mi-

nulost, aby vznítili jeho sebevdomí, podncují jej k inm, ukazu-

jíce vzor, nebo verba movent exempla trahunt; když spolenost

jest rozrušena, pozvedají varovný hlas a líí v dílech svých zhoubné

následky vášní rozžírajících svazky spoleenského ádu, staví sou-

asníkm zrcadlo ped oi, aby se vzpamatovali a prohlédli, dokud

je as; bojují umlci proti pedsudkm perem, šttcem, dlátem,

zpvem, hájí pravdu a pomáhají pravd k vítzství. Oni nejspíše

ujmou se potlaených a u nich nejvíce najdeš spravedlnosti upro-

sted rozzuených vášní plemenných, náboženských ; oni vycítí nej-

díve, co se rodí a pipravuje v ln pítomnosti, eho jsou srdce

sice plna, ale emu rozum nerozumí a pochopivše instiktivn hlas

pírody povdí svtu, o bží
;
pomohou myšlence k uvdomnní

a pipravují vky píští. Ovšem jsou i neumlci, kteí v tomto

smyslu pedstihnou svj vk a anticipují vývoj ; avšak umlec jest

povolán, aby souasníky k tomu ideálu povzbudil, by je vedl smrem
pravýng a k tomu jej obdaila píroda smyslem pro krásu a nadáním

tvoiti krásu, aby skrze ni, jak jsme již pipomnli, nabyl vlivu na

srdce lidí a tím na jejich vli. Uená pojednání teba o sto vk
anticipovala vývoj, zstanou bez úinku, nedostane-li se myšlenka

v nich obsažená v lid a to je úkol pedevším umlc, kteí mají

prostedky, aby pivedli sém ideí ke vzrstu v nitru lidském. Jsou

myšlenky, na nž nestaí rozum obyejného lovka, jež srozumitel-

nými uiniti nestaí e a ty iní umlec pístupnými vyjádiv je

mluvou svého umní. Jeho výtvor mluví k srdci, vzbuzuje cit a do-

káže více než dlouhé výklady; ba nkteré pedstavy nedají se ani

jinak sdliti než mluvou umní. — Když takto na vc pohlížíme,

není-liž význam umní pro vývoj ohromný a Ize-li vznešenjší úel
umleckému tvoení vytknouti, než aby prostedkem krásy bylo

vdcem na dráze vývoje? než aby výtvor umlecký byl ideálem,

vzorem, k nmuž mají se nésti snahy lidstva?

Pohlednme na jednotlivé umny, abychom poznali, zdali a jak

se v jich historii tento vznešený cíl uskuteuje. Jest již z pedu
patrno, že ne všechny stejným zpsobem tomuto cíli sloužiti mohou,.
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rzné prostedky umlci. Co se architektury týe, mohl by vznik-

nouti spor, má-li se vbec považovati za umní v tom smyslu, jak

odlišuje epitheton artes liberales — krásná umní — od ostatní

innosti a dovednosti. Pi architektue pevládá od jejího poátku

moment praktický a jsou mnozí, kteí je jako užitené umní vy-

azují z oboru výtvarných umní, v nmž je jiní kladou na první

místo.

S našeho stanoviska jest patrno, je innost, pi níž hlavní vcí
jsou zetele praktické, nemže míti toho instinktivního rázu, který

pipisujeme tvorb umlecké, aniž ideálu, jenž by anticipoval vývoj

v nkterém smru. Praktický zetel je dán z pedu, stavitel si ho

musí býti vdom, jemu vyhovti jest jeho úlohou a v její rozešení

záleží cena díla, umlecká sláva, na nco jiného není ani asu ani

píležitosti. Výtvor stavitelský mže býti krásný; avšak je zejmo,

že krása slouží zde bu sebezáchov anebo jest pídavkem, doplkem
díla netvoíc jeho podstatu, s ímž souvisí, že stavitel bére na po-

moc umny jiné. Ale v jednom oboru jeví se architektura umním
nepopiratelné, pokud budujíc chrámy slouží kultu. Z poátku sice

i zde bjd praktický ohled vším. Chrámy vznikly z náhrobk jako

píbytky nejprve duší zemelých pak božstev, jež si lovk myslíval

v takových pomrech a s takovými potebami jako sebe sama
a vedle toho byly shromaždištm ctitel pi obadech, kterýmžto

požadavkm stavitel vyhovoval s emeslnou vypoítavostí. ím se

však stávala pedstava o bohu vznešenjší a ideálnjší, tím vtší

a nesnadnjší byl požadavek vzbudovati bohu píbytek dstojný

a ím více se prohluboval náboženský cit, tím více bylo píležitosti

a pobudky k instinktivnímu tvoení. Stavitel, chtl-li dstojný

chrám vzbudovati bohu všemohoucímu, všudypítomnému, tím sa-

mým snažil se na p. ideu vznešenosti, všemohoucnosti boží svým
dílem vysloviti a stával se umlcem v našem smyslu, nebo výtvor

jeho hlásal výmluvnji, co lovk nemohl pochopiti anebo co z tžká
chápal z eí hlasatel slova božího. Jako mnohého lovka teprv

pohled na mohutné výjevy pírodní nauí se modliti dávaje mu
cítiti vlastní malomoc a pevahu síly nadpiirozené, tak se cítí lovk
v posvátných prostorách velebného chrámu bohu blíže, neuritá

pedstava o stvoiteli svta pechází v cit zbožnosti, v nmž ne-

troufáme si pozvednouti oi k nmu, ale spínáme ruce k modlitb.

Pochopujeme, že stavitel proniknutý tímto citem pokoušel se vystih-

nouti svým dílem ideál o bohu ; instinktivn hledl, aby ohromností

hmoty a smlostí jejích nakupenin, lepostí forem anebo tajuplností
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z úpravy píbytku soudíme na jeho obyvatele, tak vycítil zbožný

lovk v chrám, co chtl tvrce jeho naznaiti.- Proto každý pokus

o vystižení ideálu božstva architektonickými prostedky jest krokem

na dráze vývoje, každý výtvor, jenž takto lovka povznáší k ped-

stav nejvznešenjší, k níž by sám nedospl, jest anticipací vývoje.

Proto také vývoj stavitelství chrámového u ek, Ind, Egypan,
Mexikán, Žid odpovídá vývoji jejich náboženství a ješt dnes

slyší pozorovatel mohutných rozvalin starých chrám tlumený hlas

slov, jimiž tu mluvíval Bh k lidu svému a pochopí z nich lépe,

jakou ml pedstavu o bohu ten. kdo chrám budoval a kdo v nm
obady konal, než všemi popisy a líeními mythologické vdy.

Podobn musíme vývojový význam sochaství shledávati na

pd náboženské. Souhlasím s tmi, kdo jako Parker nalézají

pvod sochaství v modloslužb; nebo tomu nasvduji djiny

vzdlanosti. První skulptury byly sošky boh a je pochopitelno,

že v tom byl impuls vývoje technické stránky tohoto umní, jakož

i zárodek instinktivní tvorby umlecké. Na stupni náboženského

vývoje, který nazýváme fetišismem, musel lovk míti boha v rukou,

nepostaila mu pouhá pedstava o mocnosti nadpirozené i lépe

nebyl jí ješt schopen. lovk chtl míti jistotu, že obti, které

pinášel, nejsou nadarmo, a té si zjednati troufal pouze u boha

viditelného, u modly
;
proto poteboval idol, kdežto njakou podobu

lovka si stvoiti nebylo nikde popudu. Vždy pedkové stávali se

duchy a bohy a tudíž nebylo píiny snad vypodobováním pa-

mátku jejich uctívati, v kteréž okolnosti nkteí spisovatelé spatují

pvod sochaství. Ponvadž pak duchy a božstva pedstavoval si

lovk na tom stupni nadané silami a schopnostmi nadpirozenými,

hledl to naznaiti i na svých modlách. Lidská podoba nebyla tu

nezbytným požadavkem, nebo k vyjádení sil nadpirozených t. j.

nadlidských hodily se údy tl zvíecích lépe a v té kombinaci

zvíecího s lidským vyerpávala se tvrí fantasie primitivních

umlc. Je také pirozeno, že modla svým vzezením psobila na

své ctitele. Hrozivé píznaky ze zvíat vzaté nejen strašily a k po-

slušnosti vybízely, nýbrž také penášely svou ukrutnost v cit

a jednání modlícího se k takovému bohu. Je tedy zase obrácen

také pirozeno, že zjemnním modly, mohlo se psobiti na zjem-

nní citu a mravu vnukajíc lidem jemnjší a ušlechtilejší pedstavu

o bohu. Pomníme-li pak, že první sochai byli knží, a že na jich

psobení závisel pokrok mravní i rozumový, piznáme, že také

modlám pipadal ve výjhov lidstva veliký úkol, v nmž mohli se
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sochai súastniti jako praví umlci, instinktivn jdouce na dráze

pokroku. Když pak pi-edstava o bohu byla tak dalece zušlechtna,

že vyzula se ze všech pídatk nelidských, že si nedovedli boha

jinak pedstaviti než jako mocnjší i s našeho stanoviska eeno,
ideálnjší lidi, a mél-li socha umlec této pedstav dáti výraz

svým výtvorem : mohl to uiniti jen idealisováním tla lidského.

Idealisování to obmezovalo se z prvu pouze na zveliování, jak

vidno z Homerovských pedstav a z pomník král-boh egypt-

ských; kterýžto moment nezmizel ani z pozdjší nejskvlejší doby

sochaského umní a dosud se uplatíuje v obrovských rozmrech
pomník. Postupem zdokonalující se techniky pistoupilo k tomu
v ecku pochopení krásy tla lidského, k emuž v této šastné

zemi všechen život vedl, a tu nebyl žádný tvar dosti krásný, dosti

dokonalý a svému úelu pimený, jímž by umlec zpodobil svou

pedstavu o bohu. Ovšem musel znáti tlo lidské a dovésti je vy-

tvoiti napodobením. Tak šel instinktivn vývoj sochaského umní
od pedstavy o bohu k lovku, od ideálu nadpirozené bytosti

k ideálu tla lidského. Socha boha v krásných tvarech tla lidského,

to byl cíl umní sochaského ; v tom jest jeho význam a nikoli

pouhé dokonalé zpodobení lovka v hmot. Krásné tólo není

zase úelem, nýbrž prostedkem k vyjádení ideje vyšší a jak mže
býti takový výtvar anticipací vývoje ve smyslu našem, krásn na-

znauje Taine (392) ka o nejdokonalejším výtvoru eckého socha-

ství, o soše Athény vyšlé z dláta Feidiova: »Vymýšleje její jasný

a vznešený výraz, ml Feidias na mysli mocnost, která se vy-

mykala ze všeho rámce lidského, jednu z všeobecných sil, které

vedou bh vcí, innou rozumnost, která byla pro Athény duší

vlasti. Snad slyšel zavznívati ve svém srdci ohlas nové fysiky

a filosofie, které pomíchávajíce ješt ducha a látku, považovaly

myšlenku za nejlehí a nejistší ze substancí, za jakýsi ether

všady se rozprostírající za úelem zavedení a udržení poádku
svta; tak se vytvoil v nm názor vyšší, než názor obecný; jeho

Pallas pevyšovala Palladu aiginskou, již tak vážnou, o celou

velebnost vcí vných. « Tak si také pedstavuji tvorbu umlce
sochae, že svým výtvorem má povdti nco, co lovk obyejný
bu neví, nebo jenom z póla tuší. Dokud sochai etí \ypodobovali

bohy svého národa, heroe a polobohy, dotud bylo sochaství na

své výši. Bohové etí byli již sami sebou stlesnním názoru o svt,
každý z nich byl symbolem njaké síly skládající svt, njaké pí-

iny dní všehomíra, anebo zosobnním njaké ideje mravní tak,

že sochai zpodobujíce je, výrazu dávali njaké ideji, básnili a filo-



90

sofovali a tak svými krásnými tly, pro nž ek ml od pírody vy-

vinutý smysl, unášeli jej výše od pítomné skutenosti, povznášeli

jej, vzdlávali nábožensky a mravn. Když však nastal úpadek citu

náboženského, a s ním mravní zkáza a rozvrat spoleenský, kleslo

sochaství se své výše ; odpadla pravá snaha umlecká a zbyla pouze

mistrná dovednost ve vypodobování tla lidského, pi emž vloudily

se cíle jiné, rozmailé kochání se v dojmu krásných tvar, li-

chocení pudm ; ze sochaství stalo se umní dekorativní. A když

v^ kesanství pevzalo úlohu jeho malíství, zlatá doba jeho minula.

Zdá se, jakoby úkol jeho byl ve vývoji dokonán; nebo nyní za-

stanou jej jiná umní lépe a tím vysvtluje se asto slýchaná ža-

loba, že nynjší doba pro sochaství nemá smyslu a porozumní.
(Dokonení.)



Nová škola.
Napsal Fr. Drtina.

(Dokonení.)

V nadji, že doporuovanou methodou lze úspšnji asi v polo-

vin nynjšího asu jazykm klassickým uiti, odkazuje v celé

své soustav výchovné Demolins latinu i etinu tídám \yšším

a i zde omezuje je toliko na sekci literární.

Celý ústav Demolinsv skládá se totiž z šesti roník, jež

odpovídají tídám lyceí francouzských od šesté pro rhetoriku.^) Žáci

mladší 11 let jsou vadni v pípravné oddlení elementární obdobné

škole obecné. Celá doba dlí se však na dv periody, jež sekcemi

nazývá

:

1. sekce všeobecná (section generále) obsahuje ti

první roníky a odpovídá tedy gramatikálním tídám lyceí.

2. sekce speciální (section speciále) obsahuje ti

roníky vyšší a odpovídá lycejním tídám literárním. V první sekci

pedmty uební jsou stejný a spolený všem žákm, ve tídách

vyšších však žáci se rozestupují ve tyi oddlení, jichž studia jsou

od sebe odchylná : literární, vdecké, zemdlské a kolonisaní, pr-
myslové a obchodní.

"VVuování ve všech ronících jest dopolední. Odpoledne se

vnuje pracím praktickým, veery innosti umlecké. Celé rozdlení

pedmt i asu znázorní nejlépe pipojený obrazec.

*) Po oddlení elementárním (8— 10 let) žák na lyceích a kolejích francouz-

sk}"ch vstupuje do oddlení gramatikálního (vk 11— 13 let ve tídách sixime, cin-

quime, quatrime) a pak literárního (vk 14— 16 let ve tídách troisime, seconde,

rhétorique). Latin se uí od šesté, s etinou se poíná v páté tíd po novém
roce. Po rhetorice je první ást baccalauréatu a pak poslední tída lycea filosofie.
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Poet týdenních hodin.

Section generále S ec tion speciále

I. Classes
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Úkolem nižšího oddlení jest zjednati žákm nutné vzdlám
všeobecné, to jest takové, jehož potebuje nezbytn každý jednot-

livec, a se pak obrátí k povolání jakémukoliv, i podati jim vzd-
lání takové ve zpsobe pístupné dítkám mladším trnácti let.

Stedem vzdlání tohoto jsou tu jazyky živé: franina, angli-

ina, nmina. »Každý lovk dobe vzdlaný musí stále více

v budoucnosti ísti i mluviti plynn tmito temi emi, nechce-li

míti na sob znak inferiornosti v jakémkoli postavení.*

Avšak i zde musí býti užito jiné methody. Demolins dovolává

se R. Frary-ho,^) že i ve vyuování jazyku mateskému dosud ne-

právem postupovalo se jako pi vyuování jazykm mrtvým, to jest

kupilo se umle množství abstrakcí a subtilit, provádla se tyrannie

orthograíie, gramatisovalo i analysovalo se. Vše to snad prosplo

formálnímu jakémus v^^školení soudnosti žákovy, k vlastnímu však

cíli, jímž pece jest ovládati jazyk, jemuž se uíme, se nedosplo.

^Konstatoval jsem jii,« píše Demolins, »co všichni ostatn

vdí, že nyní studují se jazyky živé tak, že se jim nikdo nenauí
skuten. Je to vždy stejný omyl : uí se jim píliš všeobecn jíka

jazykm mrt\'ýni. Teba však uiti se jazykm živým, jako se uíme
jazyku mateískému, mluvením. Gramatika má býti studována

teprve pozdji a v míe, pokud je to nutno. Jako se duch dtský
zpuje studiu suchopárnému a temnému gramatiky a užívání

slovníku, tak jest schopen jazyk živý osvojiti si praxí. Uí se

mnohem snáze sluchem nežli zrakem.*

Doporouí tu methodu, jíž v posledních letech se též na ško-

lách našich poíná se zdarem užívati. Pední podmínkou zdaru

jejího jest ovšem, aby professor, jenž jazyku cizímu uí, mluvil jím

dokonale jako jazykem mateským (nebo aby pímo domorodci ja-

zj^ku tomu uili), a aby ve tídách byl poet žák co nejmenší, by

všichni praktického mluvení mohli se úascniti. Mluvení samo (bez

pekládání) bu stále doplováno názorem pedmt skutených^

model- nebo vyobrazených, o nichž se mluví. Teprve ve vyšším

kursu, kdj^ž dítko jazj^kem již hodn mluví, budiž probírána grama-

tika soustavn, fraseologie, synonj^mika, idiotismy atd. Spolu se-

doporuuje, aby ve tídách vyšších zempis a djinj^ Anglie a N-
mecka tmito jazyky byly vykládány.

»Konen, by zjistila pokrok dítek, nová škola užije postupu^

jehož úinnost bude rozhodná. Dle úmluvy s jistými výchovnými

ústavy v Nmecku a v Anglii tyto pijmou mladé Francouze na.

') Ve známém jeho spise »Question du latin* (Paíž 1885).
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dobu tí, šesti msíc, celého roku, dle pání rodi. Takto žák,

jsa jakobj^ vnoen v ústedí, jehož jazyku se má nauiti, uiní

velmi rychlé pokroky. Pi návrate bude v mluvení již vycvien, což

zjednoduší velice vjaiování gramatice a literatue. Pobyt tento

v cizin bude tím prospšnjší, ím žáci budou mladší. V mladém

vku nauí se dítky jazykm s neobyejnou rychlostí, takka o tom

nevdouce, hrav. A je-li jednou praktická znalost jazyka získána,

pokrok jest velmi rychlý, ponvadž není již nesnáze porozumní

a mluvení. « Náklad na cestu a pobyt v cizin hradí úpln škola.

Zmn podstatných dožaduje se Demolins ve vyuování z e m -
a djepisu. Na oba pedmty dívá se jako na základ vdy o lo-

vku a spolenosti, oba pouují o ústedí, v nmž lovk i spole-

nost se vyvíjejí. Ústedím tím jest pedevším místo, kde se žije

:

to »psobí pímo a nutn na formy práce, majetku, organisace ro-

dinné, organisace správní, ba na rasu samu, jejíž schopnosti po-

zmují se tím neb oním smrem. « Psobení toto však pozmuje
se dívjším vývojem rasy, jejími djinami.

»Djepis a zempis takto úzce sloueny mají úkolem vysvt-

lovati pvod rznosti rasové rzností ústedí, mají tudíž pedmtem
vysvtlovati lovka a spolenosti ili jinými slovy rzné skupiny,

které existují mezi lidmi po všech stránkách.

«

Dje a zempisu ve smysle moderním pipisuje Demolins vý-

znam nad jiné dležitý. Dle nho ím starovku byla filosofie, ím
stedovku theologie, tím dob nové bude vda o lovku zkou-

maném ve svtle pozorování methodického a srovnávacího, jehož

základem jsou podmínky místa a práce jak pro pítomnost v geo-

grafii, tak pro minulost v historii. Ob discipliny však musí býti

obnoveny, aby obsahovaly v rzných ústedích a rzných obdobích

lovka reálného a živoucího.

Mnohem více nežli na nynjších lyceích francouzských klade

se v plánu Demolinsov draz na vzdlání v pírodních vdách
s bedlivým zetelem k jich praktickým aplikacím. »Studium vd
pírodních v typu nové školy má východištm pímé pozorování:

toto jest tím snazší, že školy tyto jsou zízeny na venkov, a že

dítky tyto mohou snadn nasbírati etné ukázky íše nerostné, rost-

linné i živoišné. Mimo to život, zvyklosti, vnjší ásti zvíete stu-

dují se ped orgány vnitními a kostrou, podob}^ a struktura rostlin

ped jich tídním, jména a úkazy hvzd a planet ped zákony jich

pohybu. Odpolední vycházky na rozvrhu oznaené dovolují konati

tato pozorování, sbírati rostliny nebo hmyz, jež jsou pak pelivé

rozaovány a tídny žáky samými. Vda stává se pirozenjší.
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srozumitelnjší, pvabnjší; proniká snáze do ducha a utkvívá tam

hloubji. Studium nezastavuje po sob nechuti, jako se dje velmi

asto s našimi methodami ist theoretickými a knižnými, nýbrž

touhu rozšiovati stále znalosti tyto i když školu opustí, , dík živému

zájmu, jenž jednou byl probuzen,* Správn zajisté studium pírodo-

vdné dje se tu pímým pozorováním, pod širým nebem, ve volné

pírod.

Zvýšená pée se vnuje konen i kreslení, jež se stává takto

porhocným pedmtem studia pírodovdného.

Upozornil jsem již výše, jak bedliv se dbá otužení tlesného

žactva, a že žáci všichni jsou povinni v ustanovených dobách též

hmotn pracovati. I zde Anglie byla vzorem. Program školy Abbots-

holmské správn takto vytýká cíl: »Cílem naším jest vyvíjeti vý-

chovu fysickou, vdní i zájem v zamstnání prmyslovém, energii

v podnicích a pesné ocenní vykonané práce, a již jednotlivec

v budoucnosti sám ji má konati nebo íditi. Mnoho nehod v život

zavinuje se fysickou slabostí; proto dítky mají každé odpldne fy-

sicky se cviiti a rukama pracovati. Pociuje se poteba toho, aby

celému tlu se dostalo energie a aby umenšila se citlivost, jež po-

chází z petížení rozumového a života píliš sedavého.« Pstuje pak

se zahradnictví a hospodáství, jakož i práce ze deva a železa.

Škola sama má 23 hektar pdy rzné povah}^, jejíž vzdláváním

žáci úeln se zamstnávají. Vzdlání emeslné má úkolem vyvíjeti

zvlášt tlesnou schopnost a zrunost, tužiti sílu a zdraví, pstiti

trplivost a vytrvalost, posléze i porozumní umlecké. K tomu
druží se konen návštvy továren, statk, sbírání a rovnání pí-

rodnin, vymování, rýsování atd. Okolí Desrocheské svým rázem

zemdlským i zkvétajícím prmyslem poskytuje hojné píležitosti

cenného pouení. Úelnými a ádn regulovanými návštvami stu-

dují a pozorují methodicky žáci zmny postupné, jimž jsou pod-

robeny produkty minerální, vegetální a animální. Zbývající as od-

polední piln se vnuje hrám a výcviku tlesnému : pstuje se v zim
foot-ball, v lét cricket a lavvn-tennis. Vedle toho poskytnuta žákm
píležitost cviiti se v jízd na kole i veslování (na íce Itonu

v sousedství školy). Ustav sám jest zaízen vzorn po stránce hy-

gienické, vytápn parou, osvtlován elektricky, lékaský dozor ne-

ustálý. Nemocnice úeln vystavné v ústraní parku za první rok

trvání ústavu nebjdo vbec teba upotebiti.
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Veery dle naznaeného programu jsou zabrány produkcemi
umleckými a spoleenskou zábavou. Jde o to vytvoiti lovka
spoleenského, »rhomme du monde«.

To jsou souástky výchovy i výuky v onom oddlení vše-

obecném. Demolins doufá, že psobením této výchovy rozmanité

skryté schopnosti žáka 12— ISletého mohly se projeviti tím neb
oním smrem, i mže nyní s vtší uritostí se rozhodnouti, kterým
smrem chce studovati dále. Oddlení vyšší, tíleté, dlí se totiž na
tyi sekce; pro jednu z nich musí se žák rozhodnouti.

V sekci literární hlavním pedmtem studia jsou jazyky klas-

sické. V oddlení tomto žáci se pipravují k baccalauréatu es let-

tres. Oddlení vdecké je prpravou k baccalauréatu s sciences.

Ostatní dv oddlení, jak již naznaeno, jsou povahy praktické.

Škola v minulém, prvém roce svého trvání mla 90 žák,
z nichž 50 pobývalo ve škole a 40 bylo rozesláno na vzpomenutý
doasný pobyt do Anglie nebo do Nmecka. Tito letošním podzimem
vrátí se do školy, jež o dv rozsáhlé budovy práv byla rozšíena.

V jednom dom bude vždy bydliti jen 40 žák zárove s nkte-

rými professory. V dom tom mají své ložnice, studovny a spo-

lenoii jídelnu. Celé soužití v dom takovém má býti povahy ro-

dinné. Každý dm takový bude míti jakoby vlastní svou samosprávu.

Pro vyuování samo dostavuje se práv veliká budova ústední,

kde budou umístny vlastní uebny, sbírky a prostorná aula, jíž se

též k bohoslužbám katolickým bude užívati. Budoucí vývoj školy

bude se díti stále novými, samostatnými stavbami dom obytných

kolem této ústední budovy školské. Tak vyvaruje se dobe kasár-

nickému nahromadní žactva v budov jediné. Každý dm má za-

chovati si vždy povahu dvrnosti a srdenosti rodinné a posílati

chovance své jakoby do externátu položeného v nejbližším sou-

sedství.

Rok školní dlí se na ti bhy (termes), z nichž každý mí
asi ti msíce: 1. bh podzimní poíná se 15. zái'ím a trvá do

vánoc, 2. bh zimní poíná se 15. lednem a trvá do velikonoc,

3. bh letní poíná se ti nedle po velikonocích a trvá do konce

ervence. Velké prázdniny jsou toliko šestinedlní, za to o vánocích

a velikonocích mají žáci po ti nedle prázdno. Rozdlení toto má
mnohé pednosti a doporuuje se. Žáci tikrát do roka mohou se

takto na delší dobu vrátiti k vlastní rodin. Tak život rodinný

a šk( Iský jsou stále sloueny a navzájem blahodárn na sebe

psobí.

V každém bhu vydávána je tiskem zvláštní zpráva školská I
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»Joiirnal de TEcole Des Roches* pouující o stavu školy

i žactva za této doby a uveejující též vzorné práce žákovské.

Je patrno, že podnik Demolinsv jest pozoruhodný a budí

slibné nadje do budoucnosti. Na škole Desrocheské jsou dány pod-

mínk}^ samostatného vývoje, v ní snad vyklíí sím žádoucího po-

kroku, jež penese se zejména na ústavy státní. Upozoruji na

souhlasnou úpravu studií klassických na škole této i na obdobných

pokusných ústavech v Nmecku (zvi. ve Frankfurtu n. M.). I tam

poíná se moderními, živými jazyky, a ei klassické odkazují se

do vyšších oddlení.

Dv vci v pokusu Demolinsov snad souhlasu nenaleznou.

Škola je pístupna jen vrstvám zámožným. Obnáší roní plat za

žáka 2250 — 2500 frank. Mimo to ve vyšších speciálních kursech

škola si vytkla^ myslím, úkoly tak rozmanité, že jim nedostojí. Ob
oddlení praktická (hospodásko-kolonisaní a prmyslovo-obchodní)

nemohou se na ústav samém zdárn vyvíjeti; jim vždy lépe bude

se daiti na školách odborných. Ustav Demolinsv lépe by se ml
omeziti jen na sekci literární a vdeckou a pracovati k vyt\'oení

typu jednotné školy stední modern humanitní jakožto pípravy

ke studiu vysokoškolskému. Škola ta jest dnes dležitým problémem

moderní paedagogiky a vážným úkolem nejbhžší budoucnosti. K ní

bv se mly nésti všechny snahy a práce reformní.

NASK DOBA. R. VIII., 2. 1900. 20. listopadu.



Rukov sociologie.

B.

14. Klassifikace oboru sociologického. Obrazec
vd sociologických. Pravidla ustanovená pro klassifikaci a orga-

nisaci vd vbec musíme te provést v oboru sociologickém. Po-

dobn jako díve a z téhož dvodu udláme si napi-ed schéma

rzných vd sociologických :

Obor sociologický

theoretický praktickj'

abstraktní konkrétní

sociologie mesologie (anthro- politika ve smysle nej-

pogeographie) širším (politika spole-

populacionistika enská)

ethnologie politika ve smysle už-

ekonomika ším (politika státní)

státovda, církvo- zákonovdy
vda správovda

vda o intelektuální, politika hospodáská

umlecké a mravní vojenství

organisaci spolenosti

djiny

N. B. Toto schéma neobsahuje (pro obor konkrétní a praktický)

všech a všech možných disciplin; o mnohých (na pr. statistice,

vd finanní, státním práv atd.) bude jednáno pozdji.

15. Rzné názvy pro sociologii. Terminologie je posud

rozháraná. Dnes užívá se zejména názvu: sociální, politická
filosofie nebo vda; sociální fysika je zastaralé, meta-
politika ojedinlé, poli tiká je název Anglian (»politics«) ; také

filosofie djin, jak brzy uslyšíme, je asto totéž, a konen musí

ten, kdo studuje djiny myšlení sociologického, pouení hledat

v oborech, které asov mly dležitost, tedy v rzných prí-



99

rodních právech, také v statistikách a konen v uve-

dených sociologických vdách konkrétních i praktických.

Rozumí se samo sebou, že ty rzné názvy odkazují k jistým

rozdílm vcným a k vývoji vdy historickému. To bude jasno

z dalších úvah o method a z historie sociologie.

16. Sociologie vdou o organisaci a vývoji spo-

lenosti. Nezáleží mnoho na tom, podáme-li njakou definici so-

ciologie, proto že definice vd vbec nepodávají uritého obsahu

tomu, kdo obsahu toho njak nezná sám. Rekneme-li. tedy, že

sociologie je vdou o organisaci a vývoji spolenosti, ekli jsme prc

toho, kdo obsah vdy zná, dost málo, kdo by se o sociologii chtl

pouit pouhou definicí. Za to mnohem více o podstat a obsahu

sociologie ví ten, kdo pochopil význam podané klassifikace a or^a-

nisace vd: vidí v celé soustav vd zvláštní obor lidského po-

znání a jeho vcný a logický pomr ke vdám ostatním.

Sociologie je vdou, podškrtuji vdou, tak a v tom smysle,

v jakém vdou je psychologie nebo fysika. To se posud od mnohých
popírá, ale neprávem, nebo a priori musí se uznat, že to, emu
se íká život spoleenský, struné spolenost, musí a musí býti

pedmtem vdy. Skutený vývoj sociologie a všech konkrétních

a praktických vd sociologických tomuto požadavku odpovídá.

Nkteí filosofové a specialisté se domnívají, že život spole-

enský je docela zvláštní, docela jiný než píroda a že tudíž, je-Ii

fysika, chemie atd. vdou o pírod, sociologie nemže býti vdou
takovou, jakou vdy pírodní. Zejména proti sociologii stojí ti,

kdo hájí t. zv. svobodu vle, proto že sociologie jako vda pátrá

po zákonech organisace a vývoje spoleenského, ale takových

zákon, íkají ti odprcové, není a být nemže.
Jiní totéž formulují ponkud jinak: že prý sociologie (nkdy

se to formuluje o historii) má za pedmt jevy individuelní, osobní,

zákony stanovit sociologie by nemohla, to mže jen pírodovda.
V takových a podobných námitkách potkávají se lidé rzných

jinak tábor — Schopenhauer, Dilthey, Rickert^). Souhlasit

lze však jen s tím, že sociologie má jiný pedmt než pírodovda a že

má také jinou methodu — vytkl jsem pi výkladu o stupnici d-
razn, že tato nemá toho významu, jaký jí pipisoval C o m t e, a ekl

jsem, že mezi jednotlivými kategoriemi vd jsou znané rozdíly.

Dilthey a Rickert mohou mluvit proti naturalismu sociologie —

^) H. Rickert, die Grenzen der naturwissenscbaftlichen Begrifsbildung I.,

1896; Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 1899.
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souhlasím, ale proti vdeckosti sociologie není oprávnné námitky,

i když uznáváme, že sociologie není tak pesnou jako fysika nebo

dokonce mathematika. Ale podle toho mítka by vbec vedle ma-

thematiky nebylo vdy.

Jiná tída námitek proti možnosti sociologie vyplývá z umlých
klassiíikací vd. V té píin, jak uvidíme, mnozí filosofové

a zejména právníci mají etné pochybnosti; ale pochybnosti tj^

nebudeme zde vyvracet jednotliv a in abstracto — vysvtlení další

tu zjednají svtlo.

Pravím tedy : sociologie je vdou v plném slova smysle ; vdou
zvláštní a speciální.

17. Sociologie vdou abstraktní. Sociologie je vdou
o €polenosti abstraktní a sice jedinou vdou abstraktní; pro studium

pírody máme nkolik vd abstraktních, pro studium spolenosti jen

jednu. Proto, že život spoleenský je pro nás mnohem jednotnjší než

píroda; neíkám, že píroda není jednotnou, ale ve spolenosti ne-

vidíme takových rozdíl jako na p. mezi spojením fysikálním

a slouením chemickým. A dejme tomu, že by se všecky abstraktní

vdy pírodní daly pojmov redukovat na jednu, pece empirický

vývoj vd vedl k rozdlení na vd více. To je pi oboru sociálním

vyloueno a práv podstatou spolenosti.

Abstraktnost sociologie dobe objasnil už Vico svou »historií

ideální«
;
po nm všichni, kdo budovali ^filosofii djin« mínili totéž,

totiž, zbudovat základní vdu o spolenosti lidské.

Mnozí prohlašují sociologii za vdu konkrétní; vlastn jen

proto, že slovem »abstraktní« a »konkretní« rozumjí nemu jinému,

než my zde.^)

^) Spencer na p. Ale Spencer má ponkud jinou klassifikaci vd; líší

vdy abstraktní o formách vcí (logika, mathematika), abstraktno-konkretní o prvcích

neboli zákonech vcí (mechanika, fysika, chemie), konkrétní o vcech a jejich ce-

listvosti (mineralogie atd., fj^siologie, psychologie, sociologie). V celku však, jak

vidno, také Spencerova klassifikace odpovídá naší (resp. Comteov).

Z novjších pojem abstraktních a konkrétních vd odchylnji uruje Gid-
dings, The Principles of Sociology 1896, 49. Sociologie (vedle psychologie, bio-

logie, geologie, astronomie, chemie) je mu vdou konkrétní, abstraktními vdami
mathematika, fysika, ekonomika, ethika, politika — patrn docela jiné roztídní.

Ale také Giddingsovi sociologie je všeobecnou vdou sociální, vdou sociálních

prvk a prvých princip a mezi sociálními vdami vdou základovou, a to je

vcí hlavní.

Comte uznával podle svého poadu stupniního stupn abstraktnosti; socio-

logie je mu proto >mén abstraktní* než mathematika, je mu » konkrétnjší.* V tomto

smysle slova: abstraktní, konkrétní znamenají také nco jiného a sice znamená
konkrétní zde tolik, co >životní,« lovka se týkající.
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18. Konkrétní vdy sociologické. Klassiikace kon-

krétních vd sociologických je neustálená. Pravidlo všeobecné zní,

že o každé pirozené kategorii sociálních jev mže být zvláštní

vda: Podle toho lze ustanovit zvláštní vdu o vlivu pírody na

spolenost (mesologie, anthropologie), védu o fysiologické

organisaci spolenosti (populacionistika, mohla b}' se zvát také

demografií) ; zvláštní sociální obor jsou rasové a národní zvláštnosti,

organisace spolenosti národní, tedy ethnologie atd. — o každé

zvláštní organisaci spoleenské mže být zvláštní vda.

Mnohé sociologické vdy konkrétní posud ádn ustanoveny

nejsou. Také zde vtšina disciplin ustavena je ješt více historicky,

než logicky. Tak na p. mla by být zvláštní církvovda; posud

ji pstují theologové ve svých rzných disciplinách a právníci

v práv církevním. Taktéž je teba zvláštní discipliny o intelek-

tuální, umlecké a mravní organisaci spolenosti ; zatím máme vdu
tu v ástech správovdy a nkterých oborech literárních, jak na

svém míst uvidíme.

Poet konkrétních vd sociologických rozumí se mže
asem býti vtší, tou mrou, kterou spolenost se differencuje a slo-

žitji organisuje.^)

Zapomenout nesmíme na pravidlo konkrétní logiky, že vdy
konkrétní mohou být všeobecné (všeobecnjší) a speciální
(speciálnjší). Budeme tedy lišit na p. státovdu všeobecnou
a speciální djiny všeobecné, speciální a nejspeciál-
njší (biografie) atd.

Logicky dležit je pomr konkrétních vd všeobec-
ných k abstraktním, v tomto pípad k sociologii (ab-

straktní). Mezi obma jsou jisté podoby logické, ale jsou také rozdíly.

Kosmologie na p. jinak se odnáší k geologii nežli mathematika,

fysika a chemie ; podobn djiny všeobecné v pomru k djinám
na p. Cech jsou jiné než sociologie atd.

Pi tom se však nesmí zapomínat, že velmi asto konkrétní

vdy všeobecné z dvod didaktických (tedy ne logických) obsahují

') v té píin ješt Milí byl ve velkých pochybnostech (Logic VI, 9, 3—4).
Nejen že nemá jasného názoru o pomru sociologie a sociologických vd konkrét-

ních, vydluje ze sociologie (»všeobecná vda o spolenosti*) jen ekonomiku
a politickou ethologii, vdu o píinách formujících charakter národv nebo

vk. (Charakter vk patí do historie !) Milí ani státovdu (»vdu o vlád<) ne-

troufá si oddlit od sociologie.

Ad vocem: ethologie. Wundt užívá slova (Logik II, 2, 369) pro oznaení
vdy jednající o mravu a mravních pedstavách.
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ásti potebných vd abstraktních. Všeobecná zoologie má úvodem
mnohé výklady biologické, všeobecná státovda výklady sociologické

— budují se vdy konkrétní na abstraktních.

19. O sociologických vdách praktických bude ob-

šírnjší e pi rozboru organisace politické; zatím stejn budiž

upozornno, že jejich klassifikace a organisace podnes málo je pro-

vedena logicky, jsou ustaveny posud historicky, podle asových,
lokálních, osobních pomr a poteb.

20. Sociologie jakožto vda abstraktní v pomru
k historicky daným sociologiekýmvdám konkrétním
a praktickým. Ve skutenosti také sociologie není ješt dost lo-

gicky ustavena, nejsou od ní odlišeny vdy konkrétní a praktické.

Ale požadavek logický, methodologický je, pojmov si tyto trojí

poznatky odlišovat.

Protože vdy konkrétní a praktické budují se na základ ab-

straktním, základové poznatky abstraktní mohou být obsaženy ve

vdách konkrétních a praktických a nemusejí být odlišeny v ab-

straktní sociologii pro sebe. Na p. historik opravdu hluboký a po-

chopující skutený vývoj spolenosti má filosofii djin (= ást socio-

logie) implicite v líení konkrétn daného národa a jeho vývoje;

sociologické poznatky jeho mohou se z jeho historie abstrahovat.

Posud mnoho specialist sociologických takto postupuje. Je to

podobné tomu, jak dobí odborníci postupují pesn logicky, logi-

ckých pravidel si ani neuvdomujíce.

Tento stav vci musíme si ujasnit, hledíme-li zejména na
danou literaturu (knižní) a na školství. U nás sociologické védy
pstují se tém jen na fakultách právnických a pstují se tu po

výtce prakticky, pro dané úely správy státní
;
proto v pednáškách

a podobn v uebnicích a spisech universitních uenc vbec po-

dává se asto neulenná sms poznatk theoretických a prakti-

ckých, teprve v dob novjší obory se od sebe odlišují a jednotlivé

vdy sociální pstují se soustavnji a podle pravidel logiky kon-

krétní.

Jak eeno : z dvod praktických mže vdec tento stav vcí
zachovávat, jen o to bží, aby si toho byl vdom a poznatky si

methodicky ulenil.

21. ásti sociologie: statika a dynamika. Comte
dlil sociologii na statiku a dynamiku ; ale toto jeho rozdlení svádí

posud k omylm i u tch, kdo je pijímají. Patrn proto, že Comte
sám statiky sociologické nevypracoval, pokládaje dynamiku pro
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theoretický i praktický zájem náš za dležitjší a bezprosted-

njší.')

Statika podle Comtea pouuje o podmínkách existence, dyna-

mika o stálém pohybu spolenosti. ^) Statika je druh sociální ana-

tomie a studuje vzájemné psobení a protipsobení rzných ástí

soustavy sociální
;
pi tom podle možnosti abstrahuje od pohybu,

který ty ásti stále o jistý stupe pozmuje.'') Statika má za

pedmt stálou harmonii rzných prvk sociálních, dynamika

stálou filiaci jejich posloupných variací.*) Statika je všeobecnou

theorií pirozeného (spontaního) poádku spoleností lidských
;
pou-

uje o všech podmínkách existence spolených všem spolenostem

lidským, o zákonech jejich harmonie.^) Statika je theorií existence,

dynamika theorií pohybu, se stanoviska ist politického, statika

hledá zákony ádu, dynamika pokroku.®).

Pomr statiky a dynamiky konen Comte vykládá podle

t. zv. principu Alembertova : otázky pohybu redukují se na jedno-

duché otázky rovnováhy ^) a zejména v sociologii tento princip se

uskuteuje : zákony harmonie udržují se stále za všeho pohybu

;

»kdyby zákony existence vždy mohly být dostatené známy, ne-

pochybuji, že by se na n mohly redukovat všecky otázky innosti,

jako v mechanice. «^)

Vyložil jsem myšlenku Comteovu pelivji, protože se jí posud
nedosti rozumí. Zejména nebží v statice o prostorové vedlesebe

sociálních sil, ani o postižení jejich v daném okamžiku.^) Rozumí
se, že statika mže postihovat rovnováhu také v daném okamžiku,

tedy te, ale te vlastn není, je jen pojem pohraniní, byla
jen minulost a bude budoucnost, pítomnost vlastn není. Podle

mnohých definicí by se zdálo, že statika je výkladem o nynjším
stavu (status : statika) spolenosti ; ve skutenosti statika na ta-

kové urení asové nehledí, studuje stav spolenosti v minulosti

stejn jako dynamika, práv proto, že pítomnosti vlastn není. Hi-

1) Comte, Philos. positive IV, 383.

'^) IV, 231.

3) IV, 235.

*) IV, 283.

5) IV, 383.

6) IV, 261.

') I, 491.

«) VI, 686.

^) Ješt L. Stein tak uruje statiku, Wesen und Aufgabe der Sociologie,

1897, 7, 29.
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storik, posuzuje ímany podává nám nejen dynamiku, ale také sta-

tiku ímského státu a národa.

Co se principu AIembertova týká, lze ho analogicky (ana-

logicky !) užít také v sociologii ; ale hlavním úkolem bude, skutený
pomr historického vývoje a podmínek existenních ustanovit z pí-

mého pozorování života spoleenského.

Pro vc je lhostejno, chtl-li by kdo podle Lagrangea na-

opak otázky statické redukovat na otázky dynamické; postup

podle Lagrangea odpovídá více faktu, že sociologická dynamika e

vypracovanjší než-li statika, také u Comtea.^)

Mn je sociologie po výtce výkladem sociálních vlastností

lovka a sociálních sil, otázka po tom, co spolenost za stálého

vývoje udržuje. Nazírání statické a historické jsou dvojí stránkou

jednoho a téhož pochodu poznávacího.

Pro ustanovení methody a pojmu historie je dležito, pojem

statiky a dynamiky si náležit ujasnil. Nyní ješt poznámku o ter-

minologii.

Comte užil tu názv a pojm z mechaniky; sociologie byla

mu také » sociální fysikou*. Nerad tchto pírodovdeckých názv
užívám, ale zdomácnly a terminologie je vbec nedostatená. Místo

dynamiky lze užívat historie ; ale nemáme obdobného slova pro

sociální statiku. Slovo historie má smysl dvojí : a) historie jako vda,

subjektivní, b) objektivní, jako djstvo. Pi slov statika toho dvo-

jího smyslu postrádáme a proto nesnadno se užívá slova statika

vedle historie (statický — historický.)

V eeném smysle subjektivním vedle poznání historického

(historie jako vdy) poznání statické jeví se jako logické, historie

a logika staví se pak proti sob podobn jako dynamika a statika.-)

22. »Filosofie djin« =r sociologická djMiamika.

Sociologická dynamika je to, co se posud zvalo »filosofií djin «.

Název pochází z Francie (od Voltairea); F>ancouzové rádi užívají:

filosofii ve spojení jako: filosofie medicíny a t. p. Název filosofie

oznauje tu abstraktní, základové poznatky jistého oboru.

Uvidíme z djin sociologie, že historický pohyb díve se vnu-

coval sociologickému studiu než otázky statické ; styšeli jsme, že

ješt Comte historii spolenosti klade nad studium podmínek exi-

stenních.

*) Giddings, Principles of Sociology 1896, 56, užíval by proto radji názvu:

kinetika než dynamika.

*) V jednotlivých vdách historii vdy lišíme od daného uení (dogma-
tiky): dogmatický — historický.
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Z tohoto historického stavu vcí je pochopitelno, že filosofie

djin vypracovala si svj zvláštní ráz a svou methodu; sociologie

moderní vyvinula se také z filosofie djin a má tudíž namnoze ješt

starší ráz filosofie djin. ^)

^) Mnozí nmetí filosofové sociologii a filosofii djin liší jako vdy dv. To

pochodí od nepoznání historického vývoje sociologie, od nepesného lišení socio-

logických poznatk konkrétních a abstraktních, od neuritosti pojmu filosofie a ko-

nen od nepochopení vdecké podstaty historie. Wundt na p. (Logik II, 436)

sociologii docela nesprávn omezuje na »stavy« spoleenské, historii a tudiž také

filosofii historie ukládá >pochody« (Vorgánge); Wundt nejen si neujasnil pomru
statiky a dynamiky sociální, Wundt vbec má pochybenou klassifikaci vd, jak hned

uvidíme.

Barth (jak vidno z titulu spisu: Die Philosophie der Geschichte als Socio-

logie) stotožuje oba obory; lze to potud, pokud starší sociologie, a práv filosofie

djin, na statické problémy nemyslila. Pravdu má Barth (12), že úplná filosofie

djin musí být filosofií spolenosti celé.

Liší-li Barth (9) filosofii djin materiální od formální (=: noetické

zkoumání poznávání historického), musilo by se také mluvit o sociologii materiální

a formální — každý vdec dnes musí si uvdomit logiku svého oboru.

Filosofii djin a sociologii liší také L. Stein (ješt 1. c. 24 liší oba obory

k vli method, ale pak by zdokonalením methody nynjší sociologie také se stala

jinou vdou než dokonalejší sociologie budoucnosti), podobn Simmel (vidí ve filo-

sofii djin druh staré metafysiky: Das Problém der Sociologie, Schmollerv Jahrb.,

1894), také Dilthey, Combes de Lestrade, také G i d d i n g s (nemluví vždy d-
sledn, srv. str. 33, 302) Karj'ev a j.



o vcech slovenských.
úvahy a kritiky.

(Pokraování).

Obezzásadnosti slovenských vdcv ponechejme promluvit

samého Slováka.

Ve 3. ísle Hlasu je lánek Samoklam (rozumj klamati sama

sebe) od »Starého Zvolenana«, v nmž pronáší tyto myšlenky:

Žijeme jen jednostrann, výlun jen passivn, život náš rozplývá

se v iré obran, a to ješt jen v obran slovné. Di-íve než mžeme
národ organisovati, musí se vyslovit zásada, jíž má organisace

sloužit. Já nenalézám v národ slovenském docela žádné zásady,

leda zásadní oposici vlád, t. vše, co vychází od vlády, se odsuzuje

a všemu vládnímu se odporuje. —
Mn, pisateli této stati, se pihází, že odkládám nkolik ísel Ná-

rodních Novin za sebou, nenaleznuv vcného zrna, míním nco tako-

vého, co by tenáe pouilo, povzbudilo aneb aspo pobavilo. Prázdný

papír ! Kdo se kdy z Nár. Novin piuil na p. slovenské statistice ?

Ani statistiky maarského výboje tu nenajdete, na p. kolik odbor
neb len má maarisaní spolek, u Slovák Femka zvaný, kolik

má majetku, kolik knižnic a opatroven založil na slovenské pd
a p. Kdo poznal z Národních Novin stav slovenských škol, sloven-

ského prmyslu a obchodu, vzdlanost jednotlivých kraj?

Takovýto mlký a prázdný Ust nevychovává též tenáv
vcn a hloubji myslících. Otažte se slovenského inteligenta, jak

by se mly slovenské vci reformovati, kde s reformou zaít, jak

práci národní organisovati, a uslyšíte z pravidla odpov, o tom že

ješt nepemýšlel. Nám by se zdálo, že s takovými otázkami uléhá

a se probouzí a jemu ješt nepipadlo otázku si dáti. Taková jest

nevcnost v slovenských myslích — následek to nevcné výchovy

národa.

Jalový romantismus.
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Redaktor Nár. Novin jde do Vídn, seskupí kolem sebe tam-

njší slovenské akademiky a ení jim : Za námi je osmdesátimilio-

nový národ! To je blouznní a mluví-li tak staí politikové, vidti,

že provádjí politiku nevcnou.

Romantismem je i poslední politická demonstrace martinských

národovcv. Mám soucit i s uvznným zloincem, tím více s lidmi

hodnými, a martinských vz vzpomínám vstávaje lehaje, ale

když už jsem se do analyse pustil, podrobují jí i tento in.

§ 174. trestního zákona uherského zní: Kdo skutek, zákonem

za zloin anebo za pein vyhlášený, oslavuje zpsobem v § 171.^)

ureným anebo pachatele nkterého zloinu neb peinu vychválí

neb veejn vyznamená proto, že jej spáchal, má se trestati vzením
do šesti msíc.

Když takovýto zákon jest. pro tedy takto demonstrovati?

Slováci pi-ece vdí, že maarská vláda a maarský soud jim nic ne-

odpustí, pro tedy jednati proti zákonu? A uvítání uspoádal advokát

Dula, znatel zákona . . . Jednou jednají odhodlan proti zákonu,

jindy si na železniní stanici kupují lístek po maarsku, s maar-
štinou — míním ústní — jdou na poštu a k úadm, a toho zákon

neukládá. Nejsou tedy ani na tom ustáleni, mají-li co podnikati proti

zákonu aneb se zákonu podrobiti. Kde není zásad a pracovního

programu, tam se snadno pestelí a také snadno dležitá vc
omešká. Nemíním, že bychom se mli zákonu koit, ale kdo se

rozhodne proti zákonu demonstrovati, musí si býti jist politickou

silou; konen slavnostní uvítání mlo by býti pro muže in, pro

vdce národa, vcí tak nepatrnou, že je škoda obtovati jí drahý

as, veliký kapitál a spokojenost rodin. V takovýchto pípadech je

skuten lépe pro národ pracovati než stiádati ve vzení. íci ve-

likou pravdu a za ni se obtovati, to je nco jiného; pronásledovaná

pravda jde po národ od hlavy k hlav, roste jako lavina, až ko-

nen drtí kivdu.

Míti jasný cíl, jíti potom od stupn k stupni, rozmysln a vv-

trvale, lopotn, až je znoj v tvái, ne jeden neb nkolik, ale mnoho
— o takovém zpsobu národní práce Slovensko ani nesní. Pijde

jakýsi šastný politický pevrat, spása, z venku . . .

Neplodný politický romatismus pstuje zvlášt Vajanský
a musíme tudíž k jeho innosti blíže pihlédnouti.

Vajanský je básník a novelista; na tomto poli tvoil dosti

^) § 171. Kdo na njakém shromáždní veejn, slovem anebo kdo rozšio-

váním tisku, písma, obrazu aneb jeho vystavením k veejnému pozorování spáchati

zloin nebo pein pímo vyzve . . .



108

Šastn. Od okupace Bosny je v redakci Nár. Novin a píše lánky
politické. Je to zajisté špatné národní hospodáství odtrhnouti bá-

sníka od umlecké tvorby a dáti jej k politice. Tak plýtvá básnickou

hivnou národ od politiky odtržený ! Vajanský píše bezmála všecky

úvodní lánky; ale to nejsou úvahy politické, nýbrž stylistické

úkoly, líení boue, líení války ... Je vášnivý nepítel Maar,
spílá jim péro jen k papíru piloživ, a to tak mistrn »poeticky«,

že lidé touže vášní naplnní s chutí peítají jeho lánky. Ale lovk,
jenž si umí dáti otázku, jaký je mravní a politický prospch z ta-

kového psaní, te lánky jeho s trpkostí velikou. Necht nic nepí-e-

hlednouti tu je po hodn let, ale to je trýze. Vždy taž váše,

vždy totéž spílání (beái, zlodji, oplani, podláci, darebáci, smilníci,

ležiboci, grmani, prašivci, vandali, barbai, lumpi, blbci, hloupí chva-

stouni . . .), týž náek o ukradeném majetku malním, o ukrade-

ných dtech, o zavených gymnasiích, o óvodách (opatrovnách)

a polgárkách (mšanských školách) — jen žádná nová myšlenka,

žádná praktická rada, žádný ethický podnt.

Aby tená porozuml, podám nkterou ukázku Vajanského

psaní. —
V ase ze dne 12. srpna 1900 byla kratiká zpráva o martin-

ských slavnostech. Vyjímám z ní ostejší místo •

»Martinské slavnosti jsou pípadným obrazem mlkosti martin-

ského vedení. Což divno, že silnjší povahy, velejší vlastenci této

mlkosti snésti nemohli — a nesnesli. Rozbil se — chvála Bohu!
— jednotný tábor slovenský. Už nebude se zaháleti na uherském

Slovensku ve jménu svornosti. Živo je a bude i živji, ve Skalici,

na Myjav, v Žilin, v Mikuláši, v Ružomberku, brzy všude. Odboj

jde Slovenskem proti Martinské neinnosti — a pirozeno, že od-

bojníci Martinu se už i vyhýbají — a poádají si schzky své. Tato

situace už zejm se obrážela pi letošních Martinských slavnostech

(7., 8. a 9. srpna); byly slab, velmi slab navštíveny. Proto usne-

seno — aby martinské vedení své fiasko zakrylo — že se budou

tyto slavnosti píšt konávat ne už každoron, nýbrž teprva každé

druhé léto. Zdá se nám, že toto usnesení znamená už — konec

martinských slavností. A je to dobe? Co je v cest pokroku, musí

se rozbít! ím díve, tím lépe . . . Tak milujeme Slovensko pod

Tatrami — bez sentimentality, bez lyrismu !«

Na to odpovdly Nár. Noviny pérem Vajanského (poznávám

ho dle ei) už dne 14. srpna, z kteréž odpovdi vyjímám opt jen

místa nejostejší.
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»Práv tak podlo, Iživo a špinavo píše o našich slávnostiach

»as«, pražský orgán »realistov«. Na výrony tohto asopisu neod-

povedávame po celé roky; špinavá zlos a ustaviný jed sa nám

protiví, a estný lovk neád babre sa v kloake. Ale teraz popísal

tento v echách poriadnymi lumi opovrhovaný » orgán « také podlé

lže a obvinenia, že ich musíme spomenúf.

Myslíme, že pre našich ludí postaí tento výah, a takého

podliaka niet medzi Slovákmi, ani medzi našimi opponentmi a ha-

nitelmi, ktorý by pri týchto slovách neriekol : »Dakujeme pekne za

lásku takýchto Ihárov a vrahov všetkého, ím sa ešte držíme, ím
ešte žijeme! Tak kop nás »humanisti<, na zemi ležiacich, hrdú-

sených, obieraných, prenasledovaných . . , Dlho žijeme, preniesli sme

nejeden nápad, ale tak diabolsko-zákernícky, tak podlo lživé nás

nenapadol posial žiaden vrah a nepriatel. Takú zlos, spojenu s bor-

nirovanou blbosou, mohol spáchat iba Boha a es opustivší chlap.

Smutno bude, jestli v echách nenajde tento oplan-zákerník náleži-

tého zavrátenia. Tolko sú povinní estní eši slovenskému národu !!

Tímto se Vajanský ješt dost nevybouil a proto v nejbližším

ísle, dne 16. srpna, bouí v úvodním lánku dále; opt nkterá

místa vyjímám.

No tito odvekí vrahovia (Maai) naši o mnoho vášiu cenu

a vážnost dostávajú, ke naši vlastní súkmenovci, v spolku s nie-

ktorými prašivými ovcami slovenskými (pívrženci Hlasu) do jed-

noho roha s nimi dúchajú a hanobia tých pár dní sviatkových,

ktoré si my horko-ažko vybojujeme voi hroznej politickej moci

našich protivníkov.

Tuto podlost spáchala takzvaná ,ltdová strana' eská, jestli

totiž ona odpovedá za to, o sa v jej orgáne »ase« píše. Polemi-

sova s jednotlivými perfídiami a Ižami je jednoducho nemožno . . .

Takej hnusnej, podlej, priamo perfídno-udavaskej nástrah}^ ne-

spáchal proti nám ani nejváší maarónsky šovín! Tak podle,

chabo, lživé nevrhol se na Slovensku národnost žiaden maarón,
žiaden Žid, žiaden zaplatený udava a detektiv. Je v tom velká

porcia diabolismu, pod viechou »milujeme Slovensko«, krúti mu
povraz na hrdlo ! Je v tom už tá na kubus vyhnatá lož, hovoit

o láske, ke sa kií: »Sláva Bohu, rozbitý je tábor slovenský !« . . .

Tu spojila sa podlost s hlúposou, aby nám zkyslila naše

slavnosti . . .

I tu Ižú a podliaia. My iste vieme, že niet poctivého echa,
ktorý by tlieskal, ke »as« kope a hanobí Slovákov, hynúcich
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v driapoch maarismu, ke židovskou, hilsnerovskou slinou pluje

na ich dobrých mužov . . .

Teraz móžu nadáva, móžu slintat' a besnie sa — sú odha-

lení co lhái, a na ei a nadávky Ihára nedá ni žiaden estný
lovk. O mienku prašivých oviec a neestných ludí sa nestaráme

!

Tolko »Iidovej strane« a jej pohlavárom, nakolko »Cas« je ich

úradným orgánom«.

O mladší generaci, už výše vzpomenuté, Vajanský vyjaduje

se slovy: Kretinci, zgrmancovaný (zpotvoený) rozumok, mikro-

kefalský modzog, hlúpi chvastúni, rozumisti, tupí duchom a zlvazení

srdcom, prašivé ovce a p.

Le style c'est Thome, to je Vajanský.

On pedn dráždí Maary proti Slovákm takovým zpsobem,
že by Maai musili býti andly (a ne výbojci), aby svou brutáinost

vi Slovákm nestupovali. On vhání spor do takových krajností,

že myšlenka na njaké pímí neb smír je úpln nepipustitelna.

Kydáš-li denn na surového vládce, což jiného mžeš oekávati

než surovost vtši a vtší? Správné ekl jistý Slovák: »Chceme-li na

vlád neho vymoci, nesmí za to žádat Martin. « A proto radil, aby

za povolení slovenského gymnasia žádala zastupitelstva slovenských

mst a ddin, nikoli vdci martinští. Zakoli Martin v Pešti žádati

bude — pravil — už naped je ztraceno. Lidé, zvlášt vládci, pi-

rozen zavírají dvée ped tím, kdo pro n nemá nic jiného než

jizlivou hanu. Fará Kme, pedseda slovenské musejní spolenosti,

je jist tak vroucí národovec jako Vajanský a pece se mu po-

dailo ZL vlády BaníTyho, bezohledného šovina maarského, získati

pro museum 300 zl. roní zemské subvence. Letos vláda vyslovila

museu pochvalné uznání. Ovšem v museu se pracuje a — ne-

nadává. Kdyby Vajanský byl pedsedou musea, již by ho nebylo.

Vajanský je politický násilník. Snad se mu nic tak neprotiví

jako humanita. Vyslov slovo to, a vrhne na tebe nejvtší ne-

pátelství, pohrdání a posmch. Kretini a zgrmancovaný modzog

!

A pece byl Slovák — K o 1 1 á r prvým nadšeným hlasatelem huma-

nity! A pece národ malý, slabý, utiskovaný má jediného pomocníka

v humanit, to jest jediná jeho — eknme tak — zbra proti

hrubému nepíteli. eho se mohou Slováci dovolávati? Ani djin,

ani vysplé kultury, ani poetnosti, ani zámožnosti — nic z toho

nemají, ale jsou lidmi a mají právo žádati, aby se s nimi jednalo

lidsky. To je humanita, jež je právem každého lovka a, národa,

jež zavrhuje všecko násilí, jež dává rovné právo všem. Udeí-li
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Slovák Maara, tento udeí Slováka dvakrát, a tak jde rána za

ranou, spor roste, národové vyerpávají v nm síly a štstí lidské

se maí. Takový není úkol lovka a národ. Vajanský zastává

kesanství a zatracuje humanitu: jist ani podstatu kesanství ne-

pochopil. Sebe si li ta surového nepítele nedráždit, to

by mlo býti zásadou všech utiskovaných národ. 1 ten, kdo má
dvru v násilí, nemže ho specieln Slovákm doporuovati : oni

pece násilím nepekonají Maary ! Už tedy z politiky musili bychom

Slovákm radit, aby se dovolávali humanity. Humanita chce, aby

každý zaal reformovati od sebe; každý sebe nejprve siliž a zu-

šlechuj. Vajanský kde koho reformuje, pstí vrhá se na lidi nej-

lepší vle, ale sebe reformovati zanedbal ; v jeho psaní není žádné

stopy po hlubším studiu a mravní hodnotou svou rovnž ne-

záí. Mluvím trpce, ale pravdu. Výše jsem se zmínil o koalením
moru; nahlédnme trošku, jak se na vnjšku jeví. Najdete lovka
ležeti jako mrtvolu, tváí zaboeného do bláta; to je sedlák neb

dlník. Nebo najdete ráno lovka ležeti vedle potoka, leží jaká

mrtvý, a když si lovka toho blíže prohlédnete, poznáte, že je ta

— inteligent. Nezmioval bych se o zjevech tak žalostných, kdyby

se i tohoto druhu inteligenti nestavili v elo národa. Jsem o tom

do hloubky duše pesvden, a potvrzují to psychiatrové, že takovíto

lidé jsou intelektem nejasní, bezzásadní a proto nespo-
lehliví, rovnž i citem a mravem otuplí: i cítím povinnost

svoje pesvdení veejn íci a národ varovati. Musíme býti

opravdoví a svdomití a nedopustit, aby pro ohledy na jed-

n otlivé osoby trpl celý nár o d. —
Povšimnme si nyní, jak smýšlí Vajanský o pomru Slováku

k Cechm.
Je historickým faktem, že Slovensko vyvedeno bylo z du-

chovní tmy eskou knihou; i nyní je udržuje na jakés takés kul-

turní výši eská osvta; a také v budoucnosti, i kdyby maarisace
ustala, Slováci jsouce sami o sobe národem malým a chudobným,

bez eské osvtj^ odkázáni by byli ke kulturnímu ži-

voení. Nech na p. Vajanský najde na Slovensku nakladatele,,

který by vydal slovenský nauný slovník. Nebo a nás pouí, jak

si Slováci, teba až maarisace ustane, založí a udrží národní

divadlo. A pece »Nár. Nov.« a Vajanský zvlášt kulturní život

eský ped Slováky ignorují, nieho neiní, co by eské osvt
usnadnilo postup na Slovensko. Nemohu se rozpomenouti na jediný

pípad, že by »Nár. Nov.« nkterou eskou knihu — krom tch
nkolika, jež specieln o Slovensku pojednávají — slovenským
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tenám doporuily. Míním doporuení sebe strunjším literárním

referátem. ^)

Do Cech picházejí od Slovák astji soukromé dotazy, který

eský asopis by si mohli pedplatit aneb kterou knihu koupit

;

v národu se tedy cítí poteba eské literatury, ta žíze tam jest,

ale hlavní domácí list nejde té žízni vstíc, on naopak eskou li-

teraturu umluje.

Vajanský je tak velký a slavný, že o lásku echákovu ne-

stojí. Cechové beztoho — tak vypravuje Cechm, když pijdou do

Martina — jsou z póly Nmci a budou od Nmc pohlceni. Chodí-li

slovenští mladíci na eské školy, pomaaí se. Jak to? táží se

užaslí posluchai. Inu tak, že navyknou fajnému životu a když se

potom na Slovensku usadí, chtí opt fajn žíti, Slovák je jim sprostý

a proto pestoupí k Maarm. Když red. Bielek odvážel nkolik

slovenských chlapc na emeslo do Prahy, ekl Vajanský, že je

zaprodává Cechm, anebo, že provádí lidokupectví. (Pokraování.)

Pozn. redakní. Byli jsme upozornni od Slovák, že pání autorovo,

aby Slováci psali do vládních novin, je nevyplnitelno, redaktoi by píspvk ne-

pijímali a pijímat nesmli.

Dále nás upozorují, že od dra. Štpanovie Zvolen byla doporuována za

ústední místo Slovenské.

^) Došlé redakní výtisky eské ovšem oznamují, a i to tuze málo ; zdá se,

že eští nakladatelé — dobe si všímajíce, jak který asopis o jejich dílech re-

feruje — málo co k oznámení zasílají.



Slezsko.')

Slezsko bylo kdysi nazváno mostem, který spojuje nás echo-
slovany se slovanstvem východním. Ve skutenosti je mostem

mezi námi a Poláky a tak prostedn ovšem spojuje nás se Slo-

vany východními. O udržování mostu starávají se obyejn strany,

které spojuje. Jsout mosty vc dobrá, ale také nákladná. Náš

však most slovanský, správn esko-polský, byl dosud vlastn vý-

jimkou. Ale nesmíme pedbíhat — o tom bude e pozdji.

Slezsko je v zemích koruny eské zemí zvláštní. Historicky

je slepeno z kusu bývalého Slezska a Moravy — z Tšínská —
a z Opavska. Tšínsko je polsko-esko-nmecké, Opavsko jen

nmecko-eské. V Opavsku však je ješt kus Moravy — jsou to

enklávy moravské, bývalé území panství arcibiskupských a kapi-

tolních. Patí k nim okresy Jindichovský a Osoblažský, které jsou

úpln nmecké. Ostatek enkláv je v okresu Opavském a Bílo-

veckém. V okresu Opavském je to deset obcí s 5762 echy a

431 Nmci. Jedna z tchto obcí (Lhotka) je vtšinou nmecká,
Vlaštoviky jsou odrodilecké a Jakta (541 . a 74 N.) je též v ru-

kou odrodilc. Ostatní jsou eské. Na Bílovecku je jediná obec

v enkláv moravské a sice Slatina se 771 echy a 180 Nmci.
Enklávy volí poslance s Moravou, ale politickou, soudní a školní

správu mají spolenou se Slezskem práv jako berní, a vedou se

pro n zvláštní knihy. Proto také národn a kulturn vbec jsou

spojeny se Slezskem. Pokud tedy jsou naše, trpí slezskými po-

mry stejn, jako eské obce slezské. Moravští poslanci se o n
starají pramálo.

A národnostní pomry ve Slezsku? — Zaneme íslicemi.

ech je 227o všeho obyvatelstva (129.814), Polák 30-2% (178.114)

— Nmc pak 47-8% (281.555). Dležito je také vdt, jaký je

pomr národnostní (dle sítání z r. 1890) v každém díle Slezska

zvlášt. Uvidíme pozdji pro.

*) Míníme uveejovat pravidelné zprávy o Slezsku. Aby byly pro tenáe
naše jasnjší, pinášíme struný orientaní lánek o nynjším stavu vcí ve Slezsku.

NAŠE DOBA. R. VIII., . 2. 1900. 20. listopadu. 8
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Na Opavsku je 65.987 ech (18-67o) — ostatek (238.816)

jsou Nmci a hrstka Polák. Neještjší je venkovský okres opav-

ský (má mén než šestý díl Nmc), Klimkovický se slabou

tvrtinou Nmc a konen Bílovecký, v nmž je Nmc o tisíc

více než Cech (8 proti 9 tisícm). Znanjší poet ech je

v okresu Vítkovském (pes 2000), v ostatních jen sem tam n-
který. Souvisle bydlí echové na Opavsku, Klimkovicku a Bílo-

vecku, a i tu zabíhá do jejich oblasti nmectvo. ist eské obce

snad už ani není. Dle posledního sítání bylo jich ješt 14, ale

dnes už jist je jich mén. Vždy na p. v Kylešovicích (u Opavy),

které ješt r. 1890 byly ryze eské a považovaly se za jednu

z nejuvdomlejších obcí, svádí se práv letos tuhý boj o školu;

vede jej proti našim strana, která sama si dala nejprve název

Deutsch — potom už jen Deutschfreundlich. Vbec — ztratili

jsme a ztrácíme ješt dosud posici za posicí. Pibylo-li v posled-

ních letech Polák 157o> Nmc 4-57o pibylo ech jen 2-87o— ztrácíme proti Nmcm na Opavsku a proti Polákm na T-
šínsku. —

Už dle íslic je vidt, komu patí budoucnost Opavska a

komu budoucnost Tšínská, nepostaví-li se pevné hráze proti pí-

boji nmeckému a ješt pevnjší proti polskému.

Kolik je nás na Tšínsku? Tento díl Slezska patí vlastn

Slovanm. Je tam pouze 41.857 Nmc proti 73.879 echm a

177.403 Polákm. eské jsou okresy Frýdecký (skoro úpln),

Fryštátský na pólo. Znanjší menšiny máme v okrese Bohumín-

ském a Tšínském (pes 7000 a pes 4000). Frýdek (s vlastním

statutem) má dle sítání skoro ^a ech proti ^s Nmc a nko-
lika Polákm. Správa jeho je však nmecká.

Akoli tato ísla napovídají dosti mnoho, pece nemžeme
se jimi spokojit — nemžeme pouze dle nich soudit. Udává-li na

p. statistika, že ech vlastn ubylo — je nutno všimnouti si,

ubývá-li nás pi dnešních pomrech stále a bude-li ubývat na

poád.

Které jsou píiny našeho dosavadního slábnutí, naší slabé

organisace na Slezsku?

Pedn — poloha zem. Slezsko je slepeno ze tí ástí a ty

ásti nemají jednotného stediska. Opava se mže nazvati ste-

diskem kulturního života nmeckého, eského již se znanou re-

servou. Je tam sice i pro nás zemská vláda, je tam naše zemská

hosp. spolenost, je tam naše gymnasium — ale to je všechno víc

jen pro Opavsko. Pro Tšínsko je stediskem (ovšem také jen
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Z ásti) Tšín svými novinami, svou Maticí osvty lidové, vbec
pracovníi<y našimi, tam usazenými. Nyní s ním soupeí Frýdek

s novým asopisem a se svými okresními spolky. Frýdku pomáhá
taká eské gymnasium místecké. Pirozeným stediskem, srdcem

našeho života není však ani Opava, ani Tšín, ani Frýdek.

Dne 25. íjna byla schze dvrník slezských, vlastn ná-

rodní rady a byla v Pívoze (u Ostravy). Tento fakt nazna-

uje správn, kde by byl pirozený sted eského obyvatelstva

slezského — hlavn eského, ovšem také polského; nmeckého již

hodn mén.
Do Ostravy a okolí, do celé té prmyslové krajiny sbíhá se

náš život. Je pramalinko jenom našich osad, jejichž obyvatel-

stvo by se neživilo v Ostrav a okolí (nejvíc zase ve Vítkovicích).

— A i rolnictvo tam má spád. Akoli má na mnoze do Opavy
hodn blíže, jezdí pece na trhy Ostravské, protože tam všecko

výhodnji prodá. Opava je vbec jen msto úad a škol — proti

Ostrav mrtvé msto. Je to ovšem pirozeno. A dokud bude okrsek

Ostravský rst, bude Opava spíše, aspo po této stránce, klesat.

Práv poslední dobou vysthoval se lihovarník Grauer z Opavy,

nechav rozsáhlé budovy ladem, a postavil si novou, obrovskou to-

várnu na Ostravsku — ve Svinov. Svinov je sice slezský, ale

je pi samých hranicích, má nejvtší nádraží, nejlepší spojení

a patí vlastn už k Ostrav, s níž je vlastn spojen skoro bez

petržení obcemi Novou Vsí a Lhotkou, které se táhnou podél sil-

nice až k Ostrav. Ve mnoha našich obcích je už víc než polovice

obyvatel dlníky — a pibývá jich poád, protože továren ješt

poád pirstá a bude pirstat. (Ve Studénce vedle starých vá-

penek nyní továrna na železniní vozy). Ovšem — továrny vesms
z cizího kapitálu.

Ostrava je tedy srdcem našeho života — ale schází jí jeŠt

mnoho, aby plnila svj úkol, který jí tím samým pipadá. Život

eský v Ostrav je ve znamení zpuštnosti, desorganisace — a

všechno vlastn pro ziskuchtivost nkolika lidí. Vtšina naší intel-

ligence tamní je zamstnána v dolech a továrnách a tak stojí už

svým postavením proti dlnictvu. Ale ani v intelligenci samé není

organisace tak pevná, tak solidní, jak by bylo teba. Poslední volby

ukázaly to zase víc než dobe. Nedlalo se skoro nic, a pak se

zrádcováním mlo donutiti, aby všichni šli k volb.

Nadává se svorn na socialisty — ale nejsou-li lepší než

ostatní, nejsou jist o nic horší ani v národních vcech. Intelligence

nešla k volbám k vli njaké padesátce i stovce vánoní remu-
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nerace — a dlnictvo mlo jít, když jednalo se vlastn o jeho

chléb? A o ten šlo — protože není organisace lidu veškerého,

organisace z dola až nahoru solidn ustavené. V massách by dl-

níci mohli volit, jak by chtli ale jednotlivci nemohou dlat nic. Je

tedy teba se postarat o organisaci mass lidových. K tomu bude

ovšem teba lidí vytrvalých, obtavých a hodn energických.

Ostrava nemá stálejšího lepšího divadla (ani na zimu), nemá
ádného knihkupectví, gymnasium psobí dosud pramálo — vbec
schází Ostrav ješt skoro všecko, aby mohla býti kulturním ste-

diskem toho lidu, který se tam z píin hospodáských sbíhá.

A organisace toho lidu je tžká. Jednak se dlnictvo asto
sthuje, jednak je v Ostrav pes týden jenom v práci, po práci a

hlavn na nedli zajíždí si do svých domov.
A pece je jí teba — ovsem ne jenom v dlnictvu, ale také

v rolnictvu. Nemáme ve Slezsku krom hrstky mšan, úedník a

emeslník nic než rolnictvo a dlnictvo — v tch je naše bu-

doucnost. I v eských mstech (v Polské Ostrav, Klimkovicích

a Frýdku) je bohatší tída, hlavn prmysl a obchod, z vtší ásti

v rukou nmeckých. I tam je naše budoucnost vlastn v dlnictvu

— a drobném živnostnictvu.

Co vykonalo eské vedení pro dlnictvo? Mžeme íci — na

pramalinké výjimky — nic. Nyní organisace a lid dlnický proto

podléhá nejenom nmení, nýbrž i horším ješt vcem. A nyní —
po stávce — i socialistická organisace je hodn rozrušena. Národní

dlnictvo nemá ve Slezsku skoro nic — kes. sociální nanejvýš

nkterý místní spolek.

Ve Vítkovicích a také i jinde v závodech žádají po dlnících

— ovšem zcela zbyten — aby umli nmecky a., pokud mohou,

žádají, také aby dlali Nmce. Dlnictvo — nejsouc organisováno

dostaten — podléhá tomuto tlaku^

Dlnictvo má však — to nutno doznat — pramálo lásky

k eskému vedení. Ale pro? Jednak vidí špatné »vzory* v intel-

ligentech, kteí pi všem vlastenení rádi si zanmí a posýlají

dti do nmeckých škol, nebo k vli groši hrají všemi barvami,

jednak vidí, že vedoucí eské vrstvy je odkopávají, že žádají po

nm obtí, ale samy pro dlnictvo neudlají ani zbla. A lid zdejší

lne pece ke každému, kdo s ním upímn cítí. Toho však není

v naší intelligenci — až na malé výjimky.

Ped sociálním demokratem se žehnají víc než ped ertem,

štítí se ho víc než nejhoršího dareby, a co je »nejlepší« : neznají ho.

Jsou tu páni ve Slezsku narození, ve Slezsku psobící, kteí si
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myslí, že už tím samým znají dobije pomry v lidu — že neteba

jim s lidem obcovat, s ním se stýkat mimo kanceláe za zeleným

stolem. Dobe kdosi o nich ekl, že socialisty za celý život ani

nevidli.

A dlnictvo tvoí už dnes dobrou polovici Cech slezských

nemní se u vdc nic. Když se posledn ozvaly hlasy, aby

se dlnictvu nechala V. kurie, zvlášt na Tšínsku, kde naše hlasy

váží mnoho, aby naše eské vedení se nestavlo aspo proti dl-

níkm, když už jim nechce pomáhat, nebo aby se s dlnictvem

jednalo o kandidáta, který by i nám mohl býti sympatický — za-

klínali všici aby se to pro Bh jenom nedlo. Kde pak také

socialistm udlat koncessi, se socialisty vyjednávat. — Všici

ujišovali, že mají dlnictvo rádi — ale získat prý se musí jinak.

Jak — když se pro n nic nedlá — to ovšem hádanka.

S každým se smí vyjednávat, každému se smí v nem po-

volit, i Nmcm, kteí nás tlaí a námi pohrdají, i Polákm, kteí

nám berou posici za posicí a pátelí se s Nmci proti nám —
jen s tmi, kteí jsou krev z naŠí krve a k tomu dobrou polovicí

naší budoucnosti — s tmi se jednat nesmí. Ovšem jsme zde

sami bohái — patíme všici k vrchním »deseti tisícm*.

Ale jako všude, je i v tomto jednání hodn neupímnosti.

Jsou pece na Tšínsku známi i faráové, kteí dlají koncesse

socialistm a ve svých obcích jdou na mnoze s nimi ; venku

se ovšem kižují, že se socialisty jednat nelze. Kdyby tito a jiní

intelligenti mli dost odvahy íci to i veejn — byly by ledy

prolomeny a snad bychom se pece dokali ješt my jara.

To bychom ovšem musili podporovat dlnickou organisaci

osvtnou, odborovou, vbec všechnu, protože všechna je hrozn
slabá. Druhá polovice našeho lidu je rolnictvo. Uvdomní národ-

ního je v nm zrovna tak málo jako v dlnictvu — ba snad ješt
mén. Mén te, mén odebírá knih i novin a špatnji posýlá dti
do školy.

A nejdivnjší snad se bude zdáti, že po této stránce jsou

nejhorší pomry v zámožných obcích okolo Opavy. V horách a

dále od Opavy vbec je to lepší. (Mluvíme zde hlavn o Opavsku).
Je to, tuším, vlivem »nóbl« spolenosti v Opav a vlivem škol.

Nmci považují už celé Opavsko za svj Besitzstand —
vlastn považovali. Aspo baron »Zdenko Sedlnitzky* ekl jednomu
z našich nejlepších pracovník: Všude mžete pracovat, a nebu-
deme Vám pekážet, jenom Opavsko necht na pokoji. Dnes už
i on si zvyká na to, že Opavsko pece jen zstane naším —
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ale že bude zachováno, nebude zásluhou politiky, nýbrž hospo-

dáské organisace. Však na tu dojde pozdji.

Naped zmíníme se o školách, o nž jsme už nkolikrát za-

vadili. Ve Slezsku nemáme vbec eských škol. To, emu se íká

eská škola, je škola, jejímž cílem je na základ eštiny nauit

dti nmecky. Ale ješt mnoho našich obcí má školy utrakvistické,

v nichž je vyuovací eí nmina — eština jen druhou zem-

skou eí, eí výpomocnou. Takové školy Nmcm nestaí,

proto stavjí si šulfereinské vedle nich. Nám ovšem stait musí.

ást »našich« obcí má školy nmecké. Úpln eskou školu nesmí

si obec ani zídit. Je snad až píliš známo, že na p. Polské

Ostrav zakázáno zídit eskou mšanskou školu. Nemáme v celém

Slezsku eské mšanské školy, nemáme mimo nkteré pokrao-

vací a jednu zimní hospodáskou školu, mimo jediné gymnasium
nic, ale pranic. Ci pece — máme jedinou eskou díví školu

klášterní v Klimkovicích, ale ješt hodn neúplnou a bez práva

veejnosti. A pece v Opav a ve Frýdku aspo, a to se ví, že

v Polské Ostrav by jich bylo teba jako soli.

Školský zákon slezský je svým ponmovacím rázem proti

zákonu íšskému. Ale kdo se nás tu mže zastat, když samy vlády

a zástupcové naši zase po jiné stránce pomáhali zákon rušit a klestit

novelami a bh ví, jak ješt tomu íkají.

Škole dává ducha vlastn uitel, nuže, jaké zde máme uitel-

stvo? A mluví fakta. Asi pede dvma lety jednalo se o založení

asopisu, orgánu ^Ústedního spolku esk, uitelstva ve Slezsku.*

Vstník Matice Opavské z r. 1899 udává poet eských uitel
na 265 — ale z tch bylo té doby v Ústedním spolku pouze 189.

Dle toho se zdálo, že spolkový orgán by se mohl udržet. Ale tu

se dovdli, že z tch 189 uitel neodebíralo »Národ a školu»,

která byla a je orgánem spolku jenom 136. Tak ovšem zašla

chu i tm nejhorlivjším. A ti jsou práv mezi uiteli prostedních

let — nejstarší jsou ponmilí, netení a nejmladší z veliké ásti

nemají zájmu pro nic. Je tím ovšem vinno vychování na našich

zmrzaených ústavech uitelských — nejen snad Opavském ale

i Píborském eském, z nhož nyní se k nám hlásí vtšina uitel
na eské školy. Mimo jiné všeobecné vady našich ústav psobí

v Píbore malomstský život se všemi svými vadami až píliš

zhoubn. Professor je kandidátovi moc vysoko, a jinak — u koho

co získá? Mšanstvo, mimo intelligenci, která patí v takovém

mst mezi polobohy, asi je sebe ádnjší, nemže poskytnouti

širšího rozhledu studentovi ústavu uitelského, nemže mu poskyt-
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nouti ani znalosti spoleenské, jaké by poteboval — a vzdlanost?

Kolik má jejich stánk a kolik jich mže míti takové msto? Práv
slezští uitelé, ti ilejší íkají, že by ústavy uitelské mly býti jen

ve mstech, která aspo svému kraji jsou živým kulturním ohni-

skem. Avšak nedivme se a nesvalujme vinu na uitelstvo. Vždy
je mnohem odvislejší než všude jinde. Nejen, že úady veejn ger-

manisující jsou až píliš bedlivými jeho strážci — uitelstvo slezské

je odvislo od obcí. Obce vyplácejí platy, obce dosazují si uitele.

Jakým lidem tu teba dlat poklony, jakým lidem uhýbat a dlat

koncesse — pochopí jen ten, kdo ví, jak nízká je celkem úrove
vzdlanosti. Uitel nemže, nesmí se opíti tak snadno tm, jejichž

protekcí místo dostal. Jenom nejsamostatnjší povahy mohou nco
dlat — ale pak jdou cestou kížovou. Že i v nejuvdomlejších

obcích není v tom pomru samý jas — je snadno pochopitelno tomu,

kdo zná náš lid vbec.

Jelikož pak knžstvo má veliký vliv v obcích, je slezský uitel

daleko víc odvislý od nho, než v jiných našich zemích. Že jsou

výjimky, je jisto, ale jen výjimky.

Vláda podporuje uitele nmící — a to psobí zhoubn na

slabé povahy v uitelstvu, ale také na celé obce. Skoro všude

je uitel obecním tajemníkem. Kde je uvdomlý — a je jich pece
bohudíky dost — psobí velmi blahodárn. Tím he však, kde

je smýšlení nmeckého, tam nmí se pak celá obec. Jakta,

Vlašoviky, Lubojaty jsou nejlepšími doklady. Uitel jako obecní

tajemník zapisuje i obcovací e — divme se pak, že slezské sí-

tání je tak »spolehlivé« a že z obce ryze eské udlá pi sítání

obec skorém ryze nmeckou.
Byl pijat konen na snmu zákon, který zajišoval uiteli

podobné aspo postavení jako má na Morav. Ale nesvdí
o veliké lásce a vážnosti k uitelstvu, že bylo provedení zákona

od snmu podmínno tím, dostane-li zem, jak žádala, da z líhu.

Byla by to radost, kdyby každý opilec mohl uiteli vytknout: já

t platím ! Proto však nedošel zákon sankce, a tak mže uitelstvo

ješt ekat — ješt chvíli to bude trvat, že uitel 28tiletý dostane

naduitelské místo, zatím co lépe kvalifikovaný, skoro 28 let ve

služb psobící je zamítnut, protože nemá v obci kmochák
a strýk. (Stalo se a stává se astji.) Tolik zatím o školách.

Z toho je patrno, že náš lid nemá ve Slezsku mnoho píleži-

tosti vzdlávat se. Národní škole ukrádá nmina polovic a více

asu, jiných škol ani pro naši mládež vlastn není, neumí-li n-
mecky. To je píinou, že v lidu je hrozná povrivost — vtší
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než kdekoli jinde. Z Bílovecka a Klimkovicka chodí lidé za Frýdek

»na boh3^« (k vštkám, arodjnicím). Povrivost však není jediným

ovocem nevzdlanosti, které ve zhoubném díle pomáhá divoký

život Ostravský.

Lid je proto — pokud aspo sahá vliv pánve Ostravsko-

Karvínské — mnohem hrubší a drsnjší, než jinde a než by byl

pirozenou svojí povahou.

Proto také ádí alkoholismus, alkoholism nejhrubší se všemi

svými prvodci, venerickými nemocemi a p. tak hrozn. Na mnoha
místech mžete íci s dobrým svdomím, že každý tetí muž a každá

desátá žena jsou alkoholiky — a neublížíte nikomu. Na mnoha
místech je to ješt horší. A náš spisovatel by tu našel až zbytkem

látky pro takovou a snad horší ješt vládu tmy, než jak ji líí

Tolstoj.

Za takových pomr je práce ovšem daleko tžší, než jinde.

Odvislost od nmeckého kapitálu, germanisace úední, alkoholism,

hrubost a povrivost jsou zajisté až píliš mocnými nepáteli,

i kdyby ani nebylo nedvry, jaká je v lidu proti intelligenci za-

koenna dlouhými lety.

A intelligence ? Odvislý, bezbranný uitel, odvislé knžstvo

(od patron a s nimi spátelených úad církevních i svtských),

odvislé úednictvo státní, zemské i soukromé — to v celku slabí

zastancové lidu. A vydaí-li se ješt njaký samostatný intelligent

z ech nebo z Moravy na »velikého« pána, který se stará jen o sebe

a lidu nedbá — je pokaženo víc, než mže celá generace napravit.

Jinak nebylo by ani možno pochopit, jak mohl býti ped ne-

dávným rokem stihán fará, uvítavší presidenta slezského esky.

Jinak bylo by nepochopitelno, jak mohl nynjší. president odbýti

obanstvo, které si mu pi vítání stžovalo, že všecko dostává

z úad po nmeku, slovy : Na to tu není ani místa ani asu

!

Jinde by to íci tak snadno nemohl, nemohl by vsednout do koáru,

dát prásknout do koní a ujet. Jinde nemohl by se president vy-

mlouvat, že je zástupcem císaovým, a že proto jej nutno vítat n-
mecky. Také sotva kde jinde b}- dostal hejtman dtku, že málo

germanisuje. Náš lid snese mnoho, mnoho si tedy páni mohou,

dovolit. Proto také podporovaly pi pedešlých volbách úady ne-

pokryt (ovšem ne násiln, ale vlivn) volbu faráe Thienla za

V. kurii Opavskou, byl jim ze všech nejmilejší. Ale nekrí se tak

jako naší lidé ani Poláci — a tím mén Nmci. Jejich intelligence

je namnoze hodn útoná i když by dle svého úadu mla býti

nestrannou. Soudce, který udává faráe, že se mu opováží psáti
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esky (Wanitschek), naduitel (polský), který nechce psát jako ta-

jemník protokolu, v nmž jde o povolení subvence eské škole

(v Lazích), riditel uitelského ústavu (v Opav) utrakvistického (tak

trochu alespo), který vj-peskuje kandidáty mluvící na chodb esky
— nejsou ojedinlými snad výjimkami.

Než pes to není teba zoufat. Je v lidu dosti ješt dobrého

jádra, dosti chápavosti a vloh, dosti touhy po vzdlání a d-
stojném život a je v intelligenci pece jen ást, která pracuje

a usilovn pracuje. Není možno — pro krátkost — psáti o tch,

kteí pracovali v minulosti, není možno psáti o buditelích Slezska

— nutno zatím psáti jen o pítomnosti. Všeobecn jen budiž po-

dotknuto, že buditelská innost zaala besedami, divadly, tábory,

asopisy a knihami, pak záložnami, hospodáskými spolky a po-

litickými. Stediskem byla dlouho Opavská Polit. hosp. jednota —
která však nedostávala subvenci, aby prý jí nevydala na politiku.

Jméno každého našeho poslance je spojeno se založením

nkolika hospodáských a j. spolk, Stratilovo na Opavsku, Hru-

bého zase na Tšínsku, Gruda psobil více enicky. Dosud se

stará rada Hrubý o organisaci rolnictva a emeslnictva na Tšínsku,

Dr. Stratu zase nyní více jako len zemského výboru podporuje

naši organisaci veškeru. Ze i jako poslanci se o ni musejí starat

je na bíle dni. — Které jsou naše nejdležitjší organisace?

První místo patí nyní nejvtšímu a nejilejšímu spolku —
»Ústední hospodáské spolenosti pro eské kraje ve vojvodství

Slezském. « innost její zaala r. 1896 a jak roste, poznáme z n-
kolika íslic. Koncem správního roku 1897 byly v ní tyi okresní

spolky a 35 místních, z nichž 8 pipadalo do enklávy. Byl}^ to

vesms besídky — až na jediný spolek velaský. Pijala za rok

1897 na subvencích 2630 zl. ostatních pak penz 461 zl. 93 kr.

Koncem správního roku 1899 bylo v ní už víc než dvakráte tolik

spolk totiž 7b a subvencí dostala 6820 zl. A není to ješt

suma, která by spravedlnosti odpovídala, je pece vidt znaný
pokrok. Spolenost poádala za ten as 60 pednášek, nkolik

kurs a pehlídek dobj^tka a j. — vbec není oboru, jehož by si

nevšímala. Její zásluhou byly buto založeny anebo aspo udr-

žovaný a podporovány Raiffeisenky, jichž je od r. 1898 zízeno

již 19. Krom tch založeny lihovar v Milostovicích, mlékárna

v Jarkovicích a dv hospodáská nákupní a prodejní družstva

(Frýdek, Bruzovice a Klimkovice). K této organisaci patí také zá-

ložny, jichž je 12. A organisace tato stále roste. Ponvadž Ústední

hosp. spolenost pracovala dosud pro všechny tyto spolkj^ a by
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do jejího oboru patily pesn vzato jen hosp. besídky a okresní

spolky, vzrostla její agenda nad míru. Také nelze jí s úspchem
takovým, jakého je teba, starat se o sprostedkování nákupu

a prodeje, o výmnu penz a pod. Jedná se tedy nyní o zalo-

žení svazu svépomocných spolk po vzoru moravském. Jednání

s Nmci a Poláky nevedlo k cíli, bude tedy teba svazu samostat-

ného. Celá innost spolenosti byla možná pi veliké píli tajem-

níka p. Ziky a pedsedy barona Rollsberga. Je to jediný šlechtic,

který pracuje pro náš lid i obtav i úinn. Tento spolek za-

jistil a zajistí naši vc na Opavsku lépe než všecka politika —
a má jednu výhodu, jíž ostatní organisace nemá. Úady jej pod-

porují a vybízejí dokonce i ku práci v ní a lid, vida makavé

úspchy, nabývá ponenáhlu pece sebevdomí a chuti k samo-

statné práci. Mén dležitá je »Politicko-hosp. jednota Opavská*,

která zase letos rozvíjí ponkud vtší innost ovšem na Opavsku.

Spolek na zakládání knihoven ve Slezsku založil dosud na

90 knihoven. Jaká je nyní jeho innost, poznáme z toho, že za

rok 1898 rozdal 1120 knih a pedplácel 32 asopis. Píjm ml
537 zl. 7 kr. a vydání jen o ti kr. mén. Darem dostal 320 knih.

Správu spolku má v rukou knžstvo, dle toho se ovšem kupují

a rozdávají také knihy a asopisy.

O zakládání knihoven stará se také Matice Opavská (dle po-

slední vydané zprávy má 548 len), která mimo to vydržuje

v Opav knihovnu lidovou (1398 svazk), udržuje vlastním nákladem

museum, školu prmyslovou a stará se o eskou školu obecnoui

jakož i o nkterá stipendia a podpory žactvu eského gymnasia.

Matice má v Opav své dva domy, jež však jsou pes polovici od-

hadní ceny zadluženy.

Jí podobná je Matice osvty lidové na Tšínsku, která rozvíjí

jarou innost sama i její dámský odbor.

Zemský spolek má též uitelstvo a hasistvo. Hasiská úst.

jednota svedla zajímavý boj. — Do r. 1897. mli hasii spolenou

podprnou pokladnu. Nmci však toho roku nepipustili eského

zástupce do výboru. Cechové se odtrhli — a založili si pokladnu

svou. Za to uril zemský výbor, že jenom tm, kdo jsou v nmecké
pokladn, smjí se udlovat subvence. Po tuhém zápasu zrušil

snm r. 1898. toto usnesení a uznal naši pokladnu za rovnocennou

s nmeckou. Jednotu ídí, jako hasiské sbory vbec, skoro vesms
uitelstvo.

To jsou celkem spolky, mající význam pro celé Slezsko.

Zmínil jsem se o nich trochu šíe, aby bylo patrno, kde se práce
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nejvíce daí a která nám nejvíce pomáhá. Dle toho je pak snadno

poznat, jakým smrem teba dále jít. Organisace svépomocná je

nejvydatnjší a setkává se nejmén s pekážkami. Je to jediné pole,

na nmž smí se voln hýbat i slezský uitel a to znamená mnoho.

Svépomocná organisace emeslnická je už slabši, ba skoro

nijaká. Výjimkou jest snad jediné družstvo tkalcovské na Frýdecku,

které také letos poádalo výstavku ve Vyšních Lhotách, a jež pod-

poruje ilý odbor dámský Matice osvty lidové na Tšínsku.

Až budeme míti aspo tolik, jako v organisaci rolnické, vy-

konáno i v emeslnické a dlnické, pak neteba se báti o budoucnost

našeho lidu. Tato innost - jak dokazují už íslice v hosp. spo-

lenosti mimo jiné — vynutila nám kus uznání a respektu i u vlády

i u Nmc.
Nejslabší je práce kulturní na Tšínsku, totiž ješt málo roz-

vtvena. Proto také Poláci mají volnjší pole proti nám, snadnji

nás pemáhají, a sami nejsou o nic lépe organisováni. Ale jsou

potem silnjší a umjí písti s Nmci. Rozdíly jazykové nejsou

veliké, proto polský fará nebo uitel má snadnou práci. A pak

píliv z Halie je veliký a agitace se strany intelligence veliká.

Není teba psáti o podrobnostech. as jich pinesl a pináší stále

dosti od spolehlivého dopisovatele. Pi pílivu polském z Halie, pi
útonosti mladých, není možno na dlouho obstát bez boje. Boj je

nám se zdá, ím díve tím lépe. Chápu dobe báze našich poslanc
ped bojem s Poláky ; byli by ve snmu sami, a dosud to s Poláky

jakž takž šlo ve shod. Máme za Tšínsko jednoho eského
poslance, za Opavsko dva. Na Tšínsku ho neztratíme, na Opavsku
rozhodnou dv, ba snad jedna obec. Jsme tedy i bez boje s Poláky

v nebezpeí, že pozbudeme své vtšiny v kurii obcí venkovských

a tak i místa v zemském výboru. O by se nebezpeí zvtšilo

bojem S Poláky? (Dokonení.)
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Volební hnutí v Cechách setkalo se s mnohem menším zájmem, než

jakého se kdo nadál. Pouze ve všeobecné tíd voliské je ruch živjší.

Rvou v ní od úst tídn organisovanému dlnictvu nkolik chudých soust

politických práv, jež i rakouský volební ád dlníkm piznal, všechny
tém naše strany poHtické. Sama strana radikáln pokroková
rozhodla se vejíti ve volební zápas o práva bezprávných. Na své

schzi v Pardubicích 21. íjna ohlásila kandidatury v páté kurii. Na vše-

obecnou kurii sousteuje se také zápas jediných dvou stran, jež vešly

ile a byste ve volební kampa : sociální demokracie a klerikalismu.

Klerikálové letos poprv odhodlali se vystoupiti se samo-
statnou kandidátní listinou. Troufalost jejich jest horším píznakem
úplného úpadku národní strany svobodomyslné než všechny porážky

vídeské, než zrušení jazykových naízení a výnosy Kindingerovy, jež po

pravidle tanou eskému lovku na mysli, když vzpomíná na bídu eské
politiky. Ale mnohem tžším symptomem vnitní choroby eského národ-

ního života je vzrst klerikalismu u nás doma, v Cechách. Mladoeši pímo
i nepímo pracovali pro klerikalism od let. Umle pstovali nemyslivost

eského lidu, udržovali jeho nevdomost, zanedbávali všechno politické

vzdlávání. Když podobn híšným zpsobem pdu pipravili, spojili se

na íšské rad s klerikály nmeckými. Tím svázali si ruce pro domácí
boj proti klerikalismu. Vedle toho pirozen rehabilitovali klerikalism

v oích lidu. Nebo prostý rozum nedovedl srovnati, pro by v echách
ml nám býti nepítelem klerikalism, který je ve Vídni spojenec našich

poslanc. A to, co nedovršila pochybená innost Mladoech, dokonal

státoprávní radikalism, jenž dvakráte se sešel ruku v ruce
s klerikalismem. Rituální povrectví uinilo ze státoprávník prkop-
níky radikál, A druhé mladé strany státoprávní sešly se s klerikály na

táborech. Tak postupn umožnno, aby klerikalism se odvážil chtíti za-

stupovat eský lid.

Není-li mimo všeobecnou tídu voliskou živjší volební hnutí u nás,

není to ani divno ani nelze toho litovati. Mladoeši jsou si bezpeni vo-

lebním úspchem. Volistvo je znechuceno. Zvrácený postup Mladoech
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ochromil všechen jeho zájem a podryl všechnu jeho víru v úspšnost poli-

tické práce. Mladoeši slibovali lidu úspchy nedostižitelné (alespo v do-

hledné dob). Stavli politický cíl, s njž nebyly jejich síly. Nutným ná-

sledkem bylo zklamání, nedvra v innost další a nechu k politické

práci. Nejlepší eští lidé se od politiky odvracejí. To že zpsobila, je

tžším híchem národní strany svobodomyslné než všechny neúspchy
jazykové. Úast v politickém život si uchovali tém jenom ti, kdož

osobními nebo zájmovými vztahy jsou pipoutáni k mladoeské stran.

Picházejí-li nyní mladé strany, které se úastní voleb, se stejným po-

stupem, se stejnými hesly, jež ped asem odložili Mladoeši, ne-

mohou zaujati a získati lid. Za stávajících okolností bylo by také pímo
híšno upínat všechnu pozornost lidu k volbám, z nichž nelze slibovati

si ani nejmenší prospch. Volby mohou býti vý-sledkem a zevním

projevem dlouholeté práce o politické uvdomní lidu, práce

organisované nejen ist zevn, spolkov, jak v echách bylo zvykem,

nýbrž i duchovn, (zejména literárn). Ale která z mladších stran vyko-

nala podobnou úmornou innost? Volby mají býti zase prvými kroky poli-

tických organisací místo posledními. A výsledek? Ze stejných chyb musí

vzrsti i stejné neúspchy jako u Mladoech. Ale pro eský lid by bylo

pílišným, aby se mladoeská historie opakovala v radikáln státoprávním

vydání.

Jak hluboko Mladoeši poklesli, to vyznail dobe dr. Herold
v Chrudimi, kde volim frivoln vykládal, že sice »se íká a píše, jaký

mají poslanci politický program, jakou taktiku a k jaké taktice mají je vo-

liové pidržeti« ale »otázkj' tyto jsou naprosto rázu podízeného !« Mlado-
eši prost nemají jednotný program a — dle dra Herolda
—ani ho nepotebují. Samy »Národní Listy* pohlížejí aspo obas
vážnji na eskou politiku, než rozhodující a vdí mladoeský poslanec.

Vždy v jednom z ídkých, svtlých svých okamžik volají docela po
programu pro národní stranu svobodomyslnou. 8. listopadu doznaly,

že jejich »politika nemá urité tvánosti, že není co do programu pesn
vymezena a že nemá pevn stanoveného cíle«. Ale samy místo programu
stavjí volební heslo, heslo obstrukce z dvod státoprávních. Hlásají nyní

vytrvale, že eští poslanci musejí ve Vídni »v práci (parlamentní a zákono-

dárné) pekážeti v zjevném úmyslu, uvádti nynjší ústavní pomry ad

absurdum«. Ovšem netáží se pi tom, zda eská delegace bude míti dosti

moci a síly, aby skuten znemožnila centralistickou dosavadní ústavu.

Vždy jim nejde o nic více, než aby využily, co možno nejvíce, radi-

kální nálady pedvolební pro sebe. Za tím úelem nezaleknou se ani vy-

stupování proti samému vedení národní strany svobodomyslné. Vdí lidé

mladoeští: dr. Pacák, jenž je pedsedou eského klubu na rad íšské,

dr. Škarda, pedseda výkonného výboru národní strany svobodomyslné,

dr. Stránský, jenž je vdí Mladoech moravských — , druh po druhu

více nebo mén napovídali možnost obnovení pravice. A pojednou 7. listo-

padu napíší Národní Listy: »že možno kalkulovati zcela vážn s ta-

kovými aliancemi (totiž nmeckou stranou katolickou lidovou — a bez ní

je pravice nemožná —), je ovšem možno jen ve spolenosti, kde nalé-

zají se elementy, jež nejdležitjší zásady strany pokládají jen za vývsní
tabule a za zboží pouze reklamn*. Patrno z toho, že Národní Listy
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nejen hrub se liší svojí politikou od politiky svobodomyslných poslanc,

nýbrž že pímo se staví proti nejvlivnjším posla ncíím.

Mladoeská delegace nemá vlastního listu ; a kdyby nebylo staroeského,

ist výdleného novinového podniku Národní Politiky, nemla by
ani jediného denního listu, který by psal v jejím smyslu.

Ale nejen nejrozšíenjší staroeský list i sama strana národní
se staví dobrovoln do mladoeských služeb. Ze úastí na táborech

Staroeši jenom pispívali k upevnní mladoeského postavení, piznala

sama prvá schze eského klubu. Stejn po všechna poslední léta

všechen staroeský tisk dlal mladoeskou politiku. Dle toho jak svobodo-

myslní poslanci kolísali ve Vídni, kolísal doma mezi rovnoprávností jedno-

jazynou a dvojjazynou, hájil pravici jako jedin možný pro Cechy
parlamentní útvar a odsuzoval ji, když mladoeští poslanci se s vtšinou
rozešli, hájil politiku oportunní, ale vítal obstrukní vítze atd., zkrátka

neml jediné samostatné myšlenky a vždy jen dbal toho, co inili a chtli

Mladoeši. Nebo se domníval, že iny národní strany svobodomyslné jsou

výrazem pání vtšiny lidu a neml odvahy, aby hájil politické cesty

širším vrstvám nesympatické. Teprve, když na schzi eského klubu
byly oteven doznány všechny staroeské chyby, jež zavinoval vliv mlado-

eský, zdálo se, že se národní strana pece jednou emancipuje z podruí
strany svobodomyslné. Ale volební provolání, jež vydala strana národní

11. listopadu, ukázalo na novo, že není vlastn rozdílu mezi staroeskou
a mladoeskou stranou jinde než v otázce postupu. Staroeši poslední

dobou vystupují zase bezpodmínen proti obstrukci.

Ostatn o výhodnosti i zhoubnosti obstrukce ješt není shody ani

mezi eskými svobodomyslníky. Národní L i s t y pi zpráv, že dr. Žáek
vyslovil se v Perov proti obstrukci, vyetly svým poslancm, že »pán

ten není osamlý v odsuzování obstrukce, jenom že on upímností a pí-

mostí, s jakou se k tomu doznává, velice na svj prospch liší se od

ostatních, kteí to zejména nyní ped volbami popírají.

«

Ale neujasnnost a nehotovost vdí eské strany nezasahuje jen

taktiku, nýbrž i základní zásady. Vždy již jediný denník národní strany

svobodomyslné doznal, že jeho strana stejn v otázce jazykové jako

státoprávní je nejednotná, bez programu. Neujasnnost programu státo-

právního, jenž byl pece na letošních táborech ohlášen za samospasitelný

program národní a stal se docela kriteriem eskosti, pociují i jinde. Bu-
divoj, list poslance dra Zátky, neustává v posledních dnech volati po

spolené schzi všech eských stran, na níž by se vyjasnilo, co která

strana heslem státního práva míní, a co ve státoprávní snaze je všem
stranám spoleno a mohlo by býti dvodem pro spolený postup. Státo-

právní schzi navrhuje také agrárník Alfons Šastný, jenž v Sel-

ských Novinách oekává, že eského státního práva lze dobýti v dob
dohledné — trpným odporem. Zmatek nad zmatek panuje v celé eské
politice.

Nejhorší však rozpory vypukly ve stran národní sociální,
která nyní neví, í je. Pražské její vedení chtlo se vymaniti ze služeb

mladoeských a osamostatniti stranu. Volební kompromis se stranou svobodo-

myslnou neuzavelo. Ale moravská ást národního dlnictva prvá se vy-

zula ze strannické discipliny a uzavela kompromis s moravskou stranou
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lidovou (mladoeskou). Ji následovaly mnohé venkovské národn-dlnické

organisace v echách, jež bu se vyslovovaly pro mladoeské kandidáty

nebo pímo se prohlašovaly za souást národní strany svobodomyslné

(v Mnichovu Hradišti na p.). Ale sami oficiální uchazei o poslanecký

úad, které doporuuje pražské vedení strany národní sociální, slibují, že

za mladoeskou volební podporu vstoupí do svobodomyslného poslaneckého

klubu na íšské rad, a oficiáln strana jejich vstup svých poslanc do

mladoeského klubu zamítla. Na Pardubicku zapsal se Mladoechm tímto

zpsobem bratr Weinstein a na Plzesku bratr Fressl.

Úpadek národní strany svobodomyslné vysvdily letos také obecní
volby pražské, pi nichž pi prvé volb prošlo 1 7 Staroech a pouze

9 Mladoech, a z 36 míst, která se osazovala, dosud mly stejn strana

staroeská i mladoeská po 18 starších. Nápravu pražského hospodáství,

jež je vskutku zoufalé, nebo dluhy obecní pevyšují již i zemské dluhy

ech a stouply vysoko nad 70 mil. korun, pražské volby nepinesly a

pinésti nemohly. Vždy o místa obecních starších ucházely se vlastn

pouze strany, které zpsobily souasný úpadek hlavního msta zem;
ovšem vystupovaly letos pro zmnu a z dvod ryze osobních (že dru

Podlipnému nebylo ponecháno keslo primátorské) z ásti bez kom-

promisu. Kandidatura strany státoprávní nemla významu, vždy je to

strana, jež nedovede než pivoditi obnovené vydání mladoešství. Vystoupení

Klubu ZaStarou Prahu nemlo býti ani niím jiným než osvdením,
že samo obyvatelstvo se staví proti zbytenému niení umleckých pa-

mátek Prahy. Nejen na staroeské, nejen na mladoeské, což jist by bylo

pochopitelno, nýbrž i na kandidátní listin Staré Prahy byli odporuováni

lidé klerikální — U klerikál je patrná snaha využíti myšlénky o zachování

starobylého rázu Prahy pro sebe, jako pro sebe využili na Morav práce ná-

rodopisné.

Za neutšených pomr eských není ani divu, že se vídeská vláda

pramálo stará, aby smíila echy a odvrátila od obstrukce. Ovšem nemá
také plánu, jímž by se mohla pokusiti o odstranní ústavní krise rakouské.

Záchranu hledá jedin v tom, že klade zájmy hospodáské proti zájmm
národním a politickým a oekává, že lid na ráz zapomene svých národ-

nostních spor a chopí se práce hospodáské. Ovšem marn. Vždy byla

vláda odmítnuta i tam, kde se nejspíše nadálá podpory. Se svojí starou

písnikou hospodáského programu pisel pan dr. Koerber na

sjezd prmyslník, aby žádal projev proti obstrukci. Místo toho nmetí
prmyslníci odpovdli uznáním správnosti obstrukního postupu tam, kde

bylo porušeno právo. Že hospodáský program vlády nemá valné pitažli-

vosti, je tím pochopitelnjší, ím více se rozplývá v obecných, širokých a

nejasných slovech a vrcholí v ošuntlém heslu : »prmysl se musí podporovat*,

a ím mén mu odpovídají skutky vládní.

V otázce bosenských drah ml poprvé osvditi dr. Koerber
svoji zdatxiost v hájení hospodáských zájm Rakouska. Ale utrpl úplnou

porážku. Uhry dostanou ihned tratí Sarajevo-Novi Pazar pímé spojení

s moem, se Soluní a budou míti otevenou cestu pímou a levnou pro

svj obchod na západní Balkán. Rakouský obchod by poteboval, aby
nabyl pímé cesty do západních konin Balkánu nepatrnou tra Jajce-Banja-

luka. Ale o té se ani nemluvilo. Po ase snad dostane se mu dráhv
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Bugojno Aržano, která spojí dalmatský Split se Sarajevem, ale za to bude
musit ješt povoliti Uhrám novou dráhu Doboj-Samac. A jsou to ke všemu
vesms dráhy, a jejichž stavbu Rakousko se zaruuje 65-67o a Uhry
jen 34-4^/q. Je za podobných pomr div, že i mezi Nmci, kteí nejsou
v táboe radikáln nacionálním, ozývá se volání po úplné rozluce s Uhry,
po personální unii? »Dnes jest obecné pesvdení v Rakousku: nejen

obchodní a celní rozluka, nýbrž také jiná rozluka s Uhry musí nastati

v dohledné dob. Všichni stejn soudí, pouze ve zpsobu, jímž to vy-
jadují, jsou rozdíly. Blížíme se ryzí personální unii«. (Wage).

- Gg. -

Úkoly, spadající na vrub státu, vzrstají za našich as takka každým
dnem. Rovnž, poet tch, kdož mají formální právo hlásiti se o úast
pi jejich ešení, vzrostl zpsobem pomrn velice znaným. Ale jest-li

více povolaných, nic nenasvduje tomu, že by bylo více vyvolených, a

stesky, že vysplejší duchové favorisují vdu na úkor politiky, také nepo-
zbyly dosud vší platnosti. Pes to rychložízná doba s jakousi zálibou

mluví o úžasné spoteb talent, vládnoucí i ovládaní radují se z veliké

zásoby »picházejících muž«. Nikdo nepihlíží k tomu, že mnozí z nich

jsou jen k tomu zralí, aby nikdy nepišli, nikdo neptá se po mravním
oprávnní jejich. Parlamentární sa, která ve Francii dáví ministerstva,

jak pohádkový drak nešastné princezny, jest aspo mnohohlavá, v sou-

sední íši sám na to staí jediný císa Vilém. Práv chronické vakance
v nmeckých íšských a zemských pruských úadech to byly, které nám
vnukly hoení poznámky.

Než na poslední zmnu v nejvyšším úad obnoveného císaství jich

applikovat nelze. Kníže Chlodvík Hohenlohe, tetí kanclé její, jenž tchto
dn zekl se své funkce, zaujímal v nejednom ohledu výjimené postavení.

Staiký státník, neklerikáln katolického smýšlení, jenž v mladších letech

býval premiérem Bavorska, druhého co do dležitosti státu spolkového,

a pak místodržitelem íšských zemí, byl veliký grandseigneur, spíznný se

samou rodinou císaskou, v nmž federalistická nálada Jihonmc s velko-

nmeckou tradicí »veliké doby« sjednocena byla v celek nikoliv neladný.

Když hrab Caprivi, nástupce Bismarckv a skutený služebník svého

pána, všecku hokost svou odvážel s sebou v zátiší venkovského zámeku
lužického, jen proto, aby ji odsud s sebou odnést dal ke hrobu, Hohenlohe
uvázal se v jeho ddictví, na pání císae a píbuzného svého. O jaké-

koliv ukájení ctižádosti anebo touhy po inech starému pánu nemohlo
jíti ; v jeho vku vzít na se také bemeno, jist bylo obtí nemalou. Že
by mu bylo dopáno, dávati politice íšské mocné impulsy, nemožnosti toho

pi povaze Vilémov a v letech, kdy píroda i na nejvýše postavených
osobách velitelsky vymáhá svou da, kníže si bezpochyby netajil. Ale cti-

žádostí jeho bylo asi, aby politice íše vnukl cosi z oné aristokratické vy-

rovnanosti, kterou oddychovala celá bytost jeho. Debat ve snmu se íšský
kanclé mnoho nezúastnil, obmezoval se na krátká prohlášení, vtší ei
fysicky sotva byl schopen. Ale jako vodník dotekší se vody, starý diplomat
zcela se zmnil, jak zasedl ku psacímu stolu ; ve svých výkladech k pa-

novníkovi uml prý znamenit bránit svoji pdu. Avšak stylistické umní
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knížecího péra nedovedlo konec konc zvrátiti správné rozpoznání nme-
ckého historika, dass alte Minister und junge Monarchen sich wenig ver-

tragen. Jakkoliv kanclé s vytrvalostí skuten vzácnou snažil se udržet se

v úloze moderátora, poínání císaovo v nejtžších chvílích letošní krise

ínské jasn mu ukázalo, že pomalu klesnout má na pouhého figuranta.

Zlomyslní žurnalisté rozhlašovali, že o rozhodnutích politicky i finann
nejzávažnjších kanclé dovídal se teprve z novin. Tebas to snad bylo

dosti pehnáno, zcela bez podstaty fáma ta nebyla. A k tomu ten nebý-

valý píval eí císaských. Vojákm odjíždjícím na východ nmecký
panovník-orator-skladatel-malí a knz dnes písn pikazoval, aby v ín
ídili se vznešenými zásadami bojovník Attilových, aby zítra v taláru

kazatele mluvil k nim slovy Písma. Rodové i osobní pýše kancléov
obcházení jeho osoby v tak závažných okolnostech musilo nutn pipadati

urážlivým, tak jako jeho taktu i jeho senilní ponkud umírnnosti extase

císaovy a »synthesa« Bie božího se Synem božím jeviti se velmi po-

divnou.

Zaátkem záí kníže, o nmž ped tím (as ne bez jeho vdomí) op-
tovn se opakovalo, že na odstoupení nepomýšlí, za Vilémem náhle pijel

do Homburku. Výsledkem té návštvy byl naechran psaný list v íš-
ském vstníku, brilianty k nejvyššímu ádu Hohenlohov a — povolání

dra Bernharda hrabte z Biilowa za nového kanclée íše.

Vcí odstupujícího státníka bylo by bývalo, aby v íšském snmu
zastával se neobyejn drahé politiky ínské. Z toho, že nesetrval v úad
do zcela blízkého zasedání snmovního, soudilo se, že bránit politiky té

bu nemohl anebo nechtl.

Z kanclé Vilémových dosud žádný neodešel v míru, Hohenlohe
tuším, neiní výjimky.

Hrab Búlow, potomek velice rozvtvené staré rodiny šlechtické, jak

jméno ukazuje, pvodu slovansko-meklenburského, jest nejlepší hlava, se

kterou se nepokojný císa na svých cestách sešel. Búlow má nejen všecky
dary ducha, potebné k tžkému úadu svému, ale i všecky pednosti
šastného temperamentu. A tch jest mu jist velmi potebí, nevím zda
více nahoru anebo dol. Nejsa bez vtipu a veliký smíšek, postrádá mo-
rósnosti tak mnohých nmeckých duch, neroziluje sebe ani snmovníky
»feuilletonistickou« výmluvností svou, bohatou na obrazy, vzaté z pírody,
která mu v krátkém ase na enickém nebi zjednala vynikající místo.

Však hrab Búlow, alespo doposavad, dovedl ku svým krokm
pipoutati nco, bez ehož všecko »královské umní« politiky jest mnohdj
bez moci: Štstí. Za jeho úadování vyvedla Francie hloupost, že odmítla

dohodnout se s Nmeckem o píštím osudu osad portugalských. Búlow
ihned dorozuml se s Anglií, jist ne na neprospch íše. I kondominium
Anglie, Amerik}'^ a Nmecka nad souostrovím samojským, zavinné ped
dvaceti lety samotným snmem íšským, jenž Bismarckovi odepel souhlas
k annexi jeho, dovedl odstraniti Búlow. Ovšem ne bez obtí, ale jist tak
dobe jak jen se dalo.

Na bezích svtového moe Vilém II. nalezl v hrabti z Búlova
pknou lasturu, pomocí níž leckterou kapku tohoto podkladu nmecké
budoucnosti bude moci pelit na své území. Jest ovšem otázka, nebude-li

NAŠE DOBA. R. VIII., . 2. 1900. 20. listopadu 9
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chtt následovat známého chlapce sv. Augustina a druhá, snad ješt aktu-

álnjší, jak dlouho to bude trvat, než onu lasturu — sám rozbije.

Ti ruští carové, Mikuláš I. a Alexandrové II. a III. skoro po tí
tvrtiny století spravovali íši pomocí tí toliko kanclé : Nesselroda,

Gorakova, Gierse.

Vilém II. spoteboval jich stejný poet za necelých tináct let své

vlády dosavadní.

Není dokonce teba, býti obhájcem ministerských zkamenlin, aby

se lovk nad tímto faktem vskutku zamyslil.

Anglická ústava pedpisuje obnovu parlamentu jednou za sedm rokíí,

ale konstituní zvyklost pravideln zkracuje dobu tu na šest. Letos provedeny
nové volby již po pti letech, pod dojmem a v zájmu války, kterou za

pomoci Spojeného království a všech osad jeho vedl proti dvma malým
hollandským republikám jihoafrickým pan Chamberlain..

Za tchto voleb daly se vci, které etní ctitelé Anglie by do ne-

dávná byli mli za nemožné.

Bezpen se zdá, že už i v zemi, která nejdéle a snad jedin tší

se dobrodiní skuten parlamentární vlády, volistvo pozbylo tradicionelní

záliby v argumentativním umní a smyslu pro jemnosti jeho. Po zpsobu
deka.ient pálo sob silnjších dráždidel, odnášejících se k pudm a ná-

klonnostem nezakryt sobeckým, ba zcela zpátenickým. Zvýšeným poža-

davkm tm dívjší vdcové a milákové jeho sotva by byli bývali s to

vyhovti. Málokdy byli pouhými politiky, skoro v každém vzel silný

kulturní prvek, schopný samostatného života. Nalézáme mezi nimi literáty

i djepisce, bohoslovy i pírodozpytce, ale nebylo dosud pípadu, aby

v skvlou adu tu vítzn vtrhl pouhý businessman. Tím hrdina, jejž

obrovská vtšina nejvzdlanjšího politického sboru evropského v minulých

dnech vyzdvihla na štít, nazván být musí v úzkém, zcela piléhavém toho

slova smyslu.

Hysterické výbuchy davové zteštnosti, které zdály se býti výsadou

Paíže, dostoupily v Londýn již zaátkem léta nedostižné pímo prud-

kosti. Mocný nepítel jihoafrických Boer z této pedehry voleb brzo

rozpoznal, do jaké míry jeho krajané jsou ochotni dáti se do služby nej-

brutálnjších hesel. Neúnavn jsa inný ve prospch vci svojí, Cham-
berlain proto s obratností zkušeného debatteura obkládal piln przranou
rouškou slovní nahé appely na volistvo velkobritanské, aby proti odprcm
politiky jeho použilo moci brachyální. Zloinné poínání ministra osad-

ního bylo by v mladé spolenosti snad vedlo k obanské válce. Vždy
postailo, aby i obec tak vysplou zbavilo (alespo na as) estného titulu

vlasti volného slova ! Není potom divu, že o volbách všecky píkazy poli-

tické mravnosti a politického rozumu, pohrdav hozeny byly do kouta,

že protivy stran vzrostljí- a tábory píkeji se rozstoupily. Zajímavým
dkazem prohlubujícího se rozštpení jest, že byli zvoleni nejvášnivjší

zastanci politiky ministra osadního, tak jako nejrozhodnjší odprci jeho,

(Morley, Labouchre, Harcourt a Bryce) tebas vtšinami zmenšenými. Za to

liberálové tak zvaní imperialistití z velké vtšiny propadli, i když je, jako
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kapitána Lanibdona, jednoho z obhájc Ladysmithu, zdobil hledaný laur

vojenské slávy.

Ku konci ješt nkolik slov o osobních zmnách. Z opposice propadli

Sir Wilfrid Lawson, len domu od roku 1859., horlivý stoupenec hnutí

stídmosti. Redaktor protichamberlainského Morning Leaderu Filip Stan-

hope, Dr. Clarke, znamenitý právník, konservativec, ale odprce války, bý-

valý generální konsul transwalský v Londýn. Vítzem nad ním jest pan

Harmsworth, redaktor jingoistického denníku Daily Mail. Vlna imperia-

lismu pelila se i pes nejodlehlejší volební okres íšský, ostrovy orkneysko-

shetlandské. I tamní pastýové a rybái, namnoze dosud jen gaelsky mlu-

vící, uznali za dobré zahnati dlouholetého zástupce svého Lyelja a zvolili

vtšinou ticeti hlas poslancem unionistu Wasona. Z dvaceti dvou trade-

unionistických kandidát dlnických zvoleni b3'-li jen dva, Keir-Hardie a

Bell. Jest novým dokladem pro zostenou itionem in partes, že všickni

tídn umírnnjší kandidáti dlnití vesms propadli, kdežto práv oba
zvolenci jsou rozhodní socialisté.

Jeden ze ctihodných commonner dkuje svou volbu jedin tem
hlasm. Za to obrovskou vtšinou, skorém 7000 hlas zvítzil nad odpr-
cem svým poslanec-bard Abraham, zástupce waliských horník, bývalý

kovkop, jakýsi kymerský Bezru.
Vedle váleného paroxysmu, zmítajícího zemí, vedle úpadku poli-

tické soudnosti mezi volistvem a vedle nesjednocenosti, v samotném
táboe liberální opposice, ješt jedna okolnost zpeetila její porážku.

Na stran její bylo dost muž poctivých, moudrých a stat inj^ch, však

nebylo nikoho, kdož by byl býval s to paralysovat kouzlo, kterým Cham-
berlain psobil na volistvo jako politický charakter. Ne v ethickém

ale v psychologickém slova toho smyslu. »Síla povahy, jako taková, p-
sobí vždycky vznešen, i když cíl její schvalovat nelze«. A práv v poli-

tice síla posud nejvíce rozhoduje, i když jest to, jako v daném pádu
jenom » Grosse des B5sen«. Neštstím strany liberální bylo, že v roz-

hodném okamžiku nemla nikoho, kdo by mocí osobnosti své zfanatisované

zástupy za sebou — byl strhl.

*

Podle zprávy Národních List rakouské ministerstvo vnitra naídilo

soupis všech úedník pímoských zemí korunních, již mocni jsou jazyka
albánského.

Podle zprávy asu na vojenském uelisti kahýrském jazyk habešský
byl zaveden jako povinný pedmt.

Nevypadají zajímavé ty dv zpráviky, pvodem svým tak od sebe

vzdálené, ale tendencí svou tak píbuzné tak jako nco, emu Nmci
íkají »Schatten der Zukunft?« /. m. P.

*

po VEEJNÉM HOSPODÁSTVÍ: Dobrý odbyt ptikorun a dokonení valutni reformy —
-'- Uherský státní rozpoet na rok 1901 —.Celní samostatnost Uher — Prplav Povážím
k Ode — Prplav dunajsko-vltavský — Úpadek bursy vídeské — Organisace eských
spoitelen.

Co bylo náku na nepíruné nové ptikoruny a ze všech mincí

stíbrných práv ony nejrychleji šly na odbyt; zbyla jich v Rakousko-
uherské bance, která teprv ped málo msíci v obh je uvádti zaala, již
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jen zásoba nkolika set korun. Zvláš došly prý ptikoruny obliby v pr-
myslových obvodech severoeských, moravských a slezských, kde mzdy
dlnické pomrn jsou nejvyšší, i v Uhrách se jich v dob žní mnoho
rozšíilo, takže nyní je bezmála v obhu celý kontingent ptikorun v ob-

nosu 64 milí. K a namítá se již otázka, neml-li by se jejich zákonný
obh ješt zvýšiti. Mén jsou již oblíbeny zlatníky, jichž koluje dnes pi-
bližn asi za 100 milí. K, a koruny, které se mohou vydati do úhrnného

obnosu 200 million, ale které kolují dosud jen obnosem asi 80 million
korun. V únoru 1901 budou vydány nové bankovky desetikorunové, za

které má naše vláda uložiti u banky Rakouskouherské 112 milí. a uherská

48 million korun ve zlat, takže bude tchto nových bankovek, urených
spolu s ptikorunami k náhrad za papírové ptky, nyní z obhu staho-

vané, obíhati úhrnem za 160 million korun.

Za to se nyní zase jen poídku objevují nedávno zavedené bankovky
dvacetikorunové, jichž provedení po technické i umlecké stránce vzbudilo

etné posudky nepíznivé.

Obojí bankovky po 20 i 10 korunách jsou ovšem toliko pechodního
rázu a zmizí, jakmile bude proveden poslední krok valutní reformy, uve-

dení v obh zlatých 20 a lOkorun a výplata bankovek zlatem. Horkokrevní

oficiosové uherští pedpovídají toto ozlacení penžního bhu našeho na

dobu pomrn velmi blízkou ; rakouští jsou opatrní, znajíce z historie, že

v Rakousku byl již dvakrát, v r. 1858 a 1866, stanoven uritý termín

placení hotovými, a že válené události vždycky pak dovedly sboiti plány

nejkrásnjší a nejsmlejší!
*

Nmecký týdenník národohospodáský vypoítává, co skuten stála

již dosud náprava mny v íši rakouskouherské. Vláda rakouská dodala

dosud k úelm valutním zlata za 190"4 million zL, uherská pouze za

81 "6 milí. zl. Rakouská vzala k tmto úelm z pokladních hotovostí

19-2 milí. zl. a zbytek 171'2 milí. zl. opatila si dluhem, vydáním renty

za 143'77 milí. starých zlatých ve zlat; uherská vzala z pokladních ho-

tovostí plných 54'7 milí. zl. a na zbývajících 26"9 milí. zl. vydala renty

za 24 milí. starých zlatých ve zlat. Celkem bylo tedy dosud vydáno

k valutní reform 272 milliony zlatých, z ehož iní roní úroky na

11 milí. zlatých ili od zaátku valutní reformy úrokové bemeno úhrnem

asi 85 milí. zlatých! Platíme tedy ustálení své mny sumou závratnou, ale

ješt dráže pišly nám doby jejího ustaviného kolísání!

Finanní ministr uherský Lukács podal snmovn státní rozpoet na

rok 1901. Úhrnné výdaje i píjmy obnášejí nco pes 1056"5 million K,

rozpotový pebytek iní letos 35.880 K a loni inil 144.331 K. Zejmo,
že pi dvou milliardách obratu tyto rozpotové pebytky nemají co do í-

sUce významu, zejména uváží-li se, že dle závrených út uherských za

rok minulý byly píjmy o 15*9 milí. K píznivjší než rozpoet a, poítají-li

se úspory a jiné dodatené opravy rozpotu, byl konený výsledek proti

rozpotu loni píznivjší o 35 milí. K.

Úinky nového vyrovnání rakouskouherského zraí se v tom, že sice

zvýšením kvóty stoupla poplatnost Uher na spolené výdaje, ale že na
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druhé stran zaplatí Pedlitavsko zase Uhrám dle zákona o pikazování
spotebních daní té zemi, v které cukr, pivo, líh a petrolej byly zkonsu-

movány, jenom za první polovici roku 1900 5-9 milí. K jako náhradu
za cukr a pivo, které v Rakousku byly pi výrob zdanny, ale v Uhrách
spotebovány. Zákon pikazovací prý tudíž vyhovl všemu oekávání,
o emž vru ani u nás nebylo pochyby. I kdo neznal podrobných dat,

vdl, že každá zmna vyrovnacích pedpis na konec smuje vždy
k dalším prospchm Uher.

V oné miliard výdaj jsou zahrnuta i mimoádná vydání a inve-

stice, hlavn k úelm železniním.

Rozmazlený miláek maarský není však ani s tím spokojen, že mu
piplácíme na vojsko, na strategické dráhy, na jeho spojení s Bosnou, že

mu poskytujeme na své útraty levný úvr hypotení, že jsme mu svými
milliony zregulovali valutu a povznesli tím neobyejné jeho kredit státní

— on ješt stále vyhrožuje, nebudeme-li povolovati ješt dále, že ze spo-

lené domácnosti utee. A ubohá Cislajtanie, jakoby nemohla existovati

bez Uher, jen platí a mlí, snáší hrozby, odkopávání a výsmchy, a ne-

dovedouc vzmužiti se k jedinému, energickému inu pro i tomuto pokou-
jícímu vyssávání, zapísahá ješt uherskou polovici, aby neutíkala —
v zájmu svém vlastním.

Nedávno i mstské zastupitelstvo budapeštské usneslo se podati snmu
petici o zízení samostatného celního území pro Uhry, a u nás dovolují si

prmyslníci skoro jen anonymn, kárati se z pílišného pesimismu a pí-
lišných obav ped celním šrakem rakouskouherským, a ukazovati k tomu,
že celní ára mezi Rakouskem a Uhry znamená též veliké zdražení správy
uherské i uherského konsumu, že by Pedlitavsko uvalením cla na uherské
obilí mohlo nesmírn ohroziti celé zemdlství uherské, nyní již jen na
odbyt k nám odkázané, že celý export Uher do Nmecka, Švýcarska
a zemí severních musil by se díti skrze Rakousko, že není tak snadno
prmysl dostatený si vypstovati a ješt nesnadnji že jest, jej zachovati

a že již leckteré prmysly v Uhrách byly vzbuzeny a pece opt zanikly.

Že si Uhry cestu k samostatnosti urovnávají a že by byla snad
lepší rozluka nyní než za podmínek pro naše zem nepíznivjších pozdji,
zdá se již skoro nepochybno. Na jiném míst uvádíme, jak budeme opt
stavti Uhrám dráhu k Soluni, a málo dní ped tím došly zprávy, že
dokonili již v Uhrách úední studia o spojení Dunaje s Odrou ne kana-
lisováním Moravy, nýbrž splavnním Váhu až k Žilin a odtud zbudo-
váním prplavu severn k Bohumínu na Ode. Prplav moravskooderský
byl by vedl i k Vídni a ml býti podnikem rakouskouherským, však také

za rakouské peníze zbudovaným, prplav povážský bude úpln uherským,
a emancipoval by uherský export do Nmecka, Švédska, Dánska atd.

skoro úpln od železnic rakouských.
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Snad bude míti ostatn projekt uherského kanálu dunajskovážsko-

oderského alespo v jednom smru píznivý úinek na Rakousko. Dosud
se Rakousko — jako onen psychologický osel mezi dvma otýpkama —
nemohlo rozhodnouti mezi spojením Dunaje s Labem a s Odrou, a nevy-

stavlo tedy žádný prplav. Pomýšlejí-li nyní Uhry na kanál co možná
ve vlastním území, není prplav moravskooderský již možný a lze mluviti již

jen o prplavu dunajskovltavském, pro njž svdí i to, že na jeho po-

kraování leží i Hamburk, prostedkující pímé spojení s Anglií i s Ame-
rikou.

*

Vídeská bursovní komora podala ministrm financí a práv memo-
randum, v nmž vykládá píiny úpadku bursy, žádajíc vládu o pispní
k náprav. Poet návštvník bursy klesá; •— roku 1856 obnášel tento

poet 1377, dosáhl v roce 1873 nejvyšší íslice 2941, roku 1895 klesl

na 1557 a zmenšoval se od té doby rok co rok, až letos obnáší pouze

1037. A nejenom poet, ba i kvalita návštvník bursovních klesá. Poet
bank se sice nezmnil, ale poet bankovních dom klesl úžasn, komi-

sionáské domy likvidují jeden za druhým, nemohouce unésti bemen
daových a tlaeny jsouce nynjší soudní praxí o závazcích bursovních.

Díve bývalo estnou obchodní povinností každého vtšího obchodníka, knih-

kupce, droguisty, majitele koloniálního obchodu atd. míti vstupenku bur-

sovní. Dnes vypudila je odtud da bursovní a gros návštvník bursovních

skládá se vždy víc a více ze schudlých lidí, kteí v boji vždy namáha-
vjším tžce zápasí o denní chléb.

Ale k uzdravení bursy musí pracovati nejen stát, nýbrž i bursa

sama, banky, které z trhu effektního erpaly valný díl své moci a bohat-

ství a které trply ochotn všechny výstelky a nešvary, jen když pro-

sply jejich zájmm, tebas se jimi podkopávala vážnost bursy a niilo

pravidelné její funkcionování

!

*

Po nmeckých organisují se i eské spoitelny. Nmecké založily si

již na jae svou Ústední banku v Praze, která má býti stediskem všech

nmeckých spoitelen, vymohly si na vlád, že se smjí súastniti dese-

tinou svých reservních fond upisování akcií nové banky, od které bude

nepochybn vycházeti direktiva pro psobení nmeckých spotitelen v Ce-

chách vbec.
Nyní združují se i eské spoitelny, vkem mladší, finann slabší,

poetn ídcí. V echách je 73 spoitelen eských a 104 nmecké.
Úastník eských spoitelen je (dle stavu z r. 1898) 284.000, nmeckých
585.000; vklady eských spoitelen obnášejí 179 mil. zl., vklady nmec-
kých 372 miliony zl., reservní fondy eských 10^/^ mil. zl., nmeckých
36^/2 milion zl., pensijní a j. fondy u eských 1^/,^,, u nmeckých 12"6

mil. zl., spravované jmní u eských 192"1, u nmeckých 425'8 mil.

zlatých. První eská spoitelna byla založena r. 1854 v Plzni, po níž

následovaly Mladá Boleslav, Jiín, Píbram, Kutná Hora a Chrudim. K pod-

ntu práv Chrudimské spoitelny konal se v Praze sjezd spoitelen, který

se usnesl sdružiti se v jednotnou organisaci hospodáskou a založiti

zvláštní asopis.
*

i
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ZEMDLSKÉ, ŽIVNOSTh;NSKÉ A OBCHODNÍ: Sjezd rakouských jjrmyslníku ve Vídni
— Bosenské dráhy a Dalmácie, Uhry a Rakousko — K jubileu Pražské obchodní komory. —

Paížská výstava.

Od msíce ervna není parlamentu, volby konají se teprv v lednu

1901, a téhož ješt roku má poíti jednání o celní a tržební jednotu

s Uhrami i pípravná vyjednávání o nové smlouvy obchodní s Nmeckem,
Itálií, Belgií atd., které opt na adu let urí podmínky, za jakých bude

pracovati náš velkoprmysl. I rozhodl se ministerský pedseda dr. Korber

zjednati si informace o názorech mezi prmyslníky pracujícími na velikém,

dávno již ohlašovaném sjezdu rakouských prmyslník, který byl svazem

rakouských prmyslník na konec íjna t. r. svolán do Vídn, a udati

tam optn svj mnohoslibný program hospodáský, když parlamentní tri-

buna nyní jest uzavena. Pišel, vidl a zvítzil. Prmyslníci rakouští, kteí

tolik touží po vnjším uznání v titulech a ádech, ztratili úpln hlavu, vi-

douce mezi sebou excellence ministerské a byli málem ochotni poítati

od blahosklonných slov ministerského pedsedy novou epochu rakouské

politiky prmyslové. Pan dr. Korber sliboval pomoc prmyslníkm v par-

lament, pomohou-li také prmyslníci jemu, aby se parlament stal práce

schopným, aby vymizely živly obstrukní. A nikdo z pítomných velko-

prmyslník se nenašel, kdo by byl ekl, že všechno to, na prmysl na

tomto sjezdu jako v pedchozích anketách si stžuje — vládní tarifní po-

litika, nedostatek železniních voz, tarify uhelné, nedostatek státních dol
uhelných, jednání úad živnostenských a p. — jsou správní vady, k jichž

odstranní vláda nepotebuje ani parlamentu ani §u 14., jež by naopak

mohla odstraniti pi dobré vli a energii sama. Také dr. Lueger se do-

stavil, aby pivítal sjezd jménem msta Vídn, úpln zapomenuv na po-

žadavky strany kesansko-sociální pro zavedení prkazu zpsobilosti pro

továrny a jiná nadlení, jaká jsou v programu strany jeho uchystána pro

kapitalistický velkoprmysl.

Tím nechceme celý sjezd odsuzovati. Byly i na nm pedneseny
pozoruhodné návrhy a referáty. Dv vci bychom zejména vytkli. Jednak

rozhodnjší vystoupení proti Uhrám. Referát vyzníval sice v požadavek,

abj^ se hledl pi jednání v roce 1901 uzavíti definitivní celní a obchodní

svazek s Uhrami, ale v debat byla s potleskem vítána slova, že lepší je

úplné rozdlení, než podvádní, že prmyslu našemu neteba se báti celní

linie mezi obma státními obvody íše, a pro pípad, že by celní svazek

byl obnoven, žádal sjezd zízení spoleného úadu pro právní záležitosti

celní, oddlené sútování spoleného posud dchodku celního, záruku úplné

rovnosti výrobc a obchodník státu jednoho s výrobci a obchodníky

druhého a stejnomrnou úpravu zákonodárství sociálnpolitického v obou

státech. A tento konený bod byl druhou pozoruhodností sjezdu: prmysl-
níci rakouští na sjezdu mluvivší ukázali se zde až nerozumn antisociál-

ními, odprci dlnického zákonodárství z pouhé vášnivosti i tam, kde jim

neukládá obtí. Pokorní nahoru, brutální dol ...

Uherská vláda dosáhla opt vítzství nad Cislajtanií. Jsme ubohá
zem. Zmítáni jsouce domácími nešváry nedovedeme se sebrati ani naproti

Uhrám a cizin a ve spolených záležitostech stah jsme se loutkou v rukou
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sebevdomých a energických politik uherských. Když jsme mli platiti

na bosenskou okupaci, poukazovalo se nám na výhody, jaké vyplynou

pro nás z toho, že se Dalmácii dostane širšího pozadí a že našemu pr-
myslovému odbytu pibude jakási nová kolonie. V Bosn b3''lo však zbu-

dováno na spolené útraty íše sice hojn drah, ale tyto smovaly jen

k pipojení k železniní síti uherské. Dráhy rozvíjely se všemi smry,
jenom ne k Dalmácii, která je posud se svým »pirozeným pozadím« spo-

jena pouze nkolika silnicemi a cestami horskými, a která ztratila z veliké

ásti i ten obchod, jejž díve mla, na prospch uherského obchodu

a uherských železnic. Dalmatské železnice jsou dosud zlomkem, od

ostatní sít zhola odloueným, Split nesmí dostati pipojení, aby nesoutžil

s Rjekou.

Nyní »dohodly se« ob vlády, t. j. rakouská ustoupila tou mrou,
že má se v okupovaném území vystavti nejprve strategicky dležitá tra

ze Sarajeva do sandžaku novopazarského, ímž se dosáhne spojení se So-

luní, jakmile bude projektovaná tra prodloužena do Mitrovice. Protože

však bosenské dráhy jsou dosud pipojeny bezprostedn jen k železniní

síti uherské, znamená nynjší úmluva spojení Budapešti se Soluní v dob,
kdy o spojení Cislajtanie s tímto pístavem vbec ani se nemluví. Teprv

až bude hotova tato tra, zbudují se souasn dv další: jedna — z Do-

boje do Samce — postaví se jsouc výlun na pd bosenské na spolené

útraty íšské, aby zkrátila ješt i dosavadní pímé spojení z Budapešti do

Sarajeva; druhá — z Bugojna do Aržana — má za úel spojení Bosny

se Splitem, ale bude vyžadovati ješt nákladného a obtížného spojení

z Aržana do Splitu na pd dalmatské, spojení k tomu prý ješt málo

významného. Aby se spojila Bosna s Pedlitavskem, stailo by jen pro-

vedení malé trati z Jajce do Banjaluky, ale stavbu této dráhy Uhry ne-

dovolí, o ni se ani nejednalo, my smíme pímo po dráze jen do Banja-

luky, do Sarajeva a Solun nikoliv

!

Sebevdomý parlament by tuto »dohodu« vyjednavatel prost odhodil;

parlament rakouský . . . ?

*

Obchodní a živnostenská komora v Praze slaví dne 18. t. m. jubi-

leum plstoletého svého trvání. Když byla dne 18. listopadu 1850 v za-

sedací síni místodržitelské ustavena, nebylo v kraji pražském a pardubickém,

pro nž byla zízena, železných drah parních, krom z Brna a Olomouce

ku Praze a odtud k Podmoklm, nebylo burs v Praze, byl tu jediný íiliální

eskontní ústav rakouské Národní banky, jediná skromná veerní a nedlní

škola prmyslová a jediná (nmecká) nedlní škola pro un kupecké

v Praze a nkteré elementární pokusy o prmyslové školství na venkov,

v Praze byla jediná emeslnická záložna Zdekauerem založená, telegraf byl

teprv nedávno oteven veejnému užívání za drahé poplatky doruovací,

nebylo parníkové dopravy v Praze, Vltava byla stižena nkolikerými cly

vodními, uhlí teprve zaalo docházeti užívání v domácnostech, jsouc ne-

smírn zdražováno dovozem. V pokroku, jaký nastal v tchto a jiných

smrech, písluší nemalý díl zásluhy Pražské komoe, do r. 1884 ovšem

nmecké. Ona usilovala o zakládání železnic, poštovských bh, telegraf-

ních a telefonních linií, o zízení obou burs pražských, a o zakládání
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Škol odborných a pokraovacích, o splavnní Vlta\'^y a zbudování pístav
i o projekt prplavu dunajsko-vltavsko-labského, ona založila a udržuje ná-

kladem pes 32000 zl. dv prmyslová musea a zlatnickou školu v Praze

a vnuje dalších 30000 zl. na jiné odborné a pokraovací školy, kursy, sti-

pendia, musea atd. ve svém obvod. Ona se v roce 1860 energicky ozvala

o poskytnutí svobod obanských, které jedin prý mohou povznésti hospo-

dáství i finance státní, postavila se proti liberálním smlouvám obchodním

z let šedesátých a v roce 1874 — první v Rakousku — žádala za d-
raznou akci v postátování železnic. Vymohla zízení a zabránila r. 1874
zrušení báské akademie v Píbrami, r. 1887 velkolepou akcí hájila úvrní
poteby ech pamtním spisem o bance Rakouskouherské, z ní vyšel

podnt k zemské jubilejní výstav v Praze, od ní rozšíila se usilovná

akce o povznesení malých živností, ona proti obsáhlému železninímu pro-

gramu Korbrovu opt v popedí postavila komunikaní poteb}' našeho

království. Byla po dv tetiny svého dosavadního trvání ovládána Nmci,
ale tito Nmci byli hospodáskými autonomisty, kteí nesíslnkráte zakro-

ovali peticemi a deputacemi k vlád i panovníkovi na prospch Prahy

a Cech, domáhajíce se toho, aby Praha stala se stediskem ruchu obchod-

ního a komunikaního, ohniskem prmyslové a emeslné piinlivosti

i vzdlání odborného a trpce si stžujíce na hospodáské zanedbávání ech
a Prahy na prospch Vídn, Budapešti a Terstu. Teprv od volebního ádu
z roku 1884 jest komora v rukou eských, tetina mandát komorních
(velkoprmysl a velkoobchod) náleží však dosud Nmcm. Od té doby
a zejména v posledních pti letech stoupla novými zákony hospodáskými
i vnitní iniciativou nesmírn vzrostla agenda komorní, a vždy vydatnjším
povolováním subvencí a stipendií i její rozpoet.

Komory nejsou sice již jedinými informátory vládj' a úad, jakými
bývaly pi zapoetí své psobnosti. Jest tu parlament íš-ký a zemské
snmy, velké prmysly jsou organisovány v etných a vlivných spolcích

odborných, maloživnostníci mají své jednoty spoleenstevní, jest konen
velká již ada poradních sbor speciálných a co rok tém pibývají

nové. I hospodáská poradní innost se tedy specialisuje. Je však zjevno,

že i v této záplav institucí innost komorní nepopirateln zužujících ko-

mory udrží svj význam — nehledíc ke drobné agend, komorám vzhledem
k úední jich povaze již dle zákona pikázané — i ve velkých otázkách

tehdy, budou-li pelivý ve volb svého lenstva i úednictva, budou-li Se

v jejich dobrozdáních a pamtních spisech doplovati a korrigovati vdecká
vyškolenost theoretik-úedník s životními zkušenostmi praxe a s dkladnou
znalostí skutených pomr a poteb hospodáských v tuzemsku vbec
a v komorním obvod zvláš.

Setivši tchto zásad povznesla se komora Pražská a zaujímá jedno
z nejpednjších míst mezi obchodními komorami Rakouska, její enunciace

doznávají pozornosti a její píklad došel zhusta následování jinými korpo-

racemi. A je-li co zpsobilo, aby ji stlailo na úrove nižší, bylo bj' to

jen vj^bírání jejího lenstva a funkcioná ne dle odborné kvalifikace,

nýbrž dle politického vj'^znání a voliského krasoienictví.
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Zakonení paížské výstavy svtové podnítilo adu úvah o tom,

jaký užitek pinesla výstava návštvníkm a vystavovatelm. Návštvníky
lze dliti ve dv veliké kategorie. Jednak pouhých divák, jimž šlo jen

o to, aby vidli Paíž a výstavu, i aby mohli íci, že byli letos v Pa-

íži a na výstav, tak jako dlaU loni spoleenský výlet na behy dal-

matské nebo do Švédska — jednak tch, kteí oekávali od výstavy

odborného pouení. Prvých bylo daleko více, oni tvoili práv massu
návštvnictva, která kupila se kol atrakcí, zejména nebylo-li v nich

zvláštního vstupného, a která jinak vahla se kol vystavených objekt,

brzy unavena, apathicky, již skoro se ani neohlížejíc, jen aby prošla co

možná všemi výstavními budovami a mohla pak na uinný dotaz doma
íci : »bylo-li to na výstav, vidl jsem to« a nalézajíc pak píjemné od-

škodnní za bezúelné a duchamorné vláení se pavilony na boulevardech,

v kavárnách, divadlech a jiných zábavných, nkdy smutn zábavných

místnostech paížských.

Ale i ti, kteí na výstav hledali odborného pouení, nenašli ho

v té míe, jak ho oekávali. U mnohých nestaily k tomu as a peníze

— chtla se vidti také Paíž — u velikého množství chyblo náležité

píprav}"- a vzdlání, na výstav samé pak musil pouení každý pracn.

po skupinách shánti.

A vystavovatelé ? Až líto nám
,
bylo i penz i pée i nadjí, které

se vnovaly úasti na výstav v nejasném oekávání výhod, jaké snad

pinese — a zde obrovská vtšina pedmt míjela se pozorností, již

upoutávaly snad tém jen exposice vynikající ohromností nebo nápad-

ností i dokonce jen bizarností ! A tak bude u pemnohých vystavovatel

jediným výsledkem výstavy reklamní medaile, nebo byla-li to minister-

stva i jiní protžovaní vystavovatelé, také »velká cena« výstavy Paížské.

SOCIÁLNÍ. Sociální politika pi dodávkách veejných — Podprná pokladna pro hospo-
dáské dlnictvo v Uhrách — Uherská agrárni politika.

asovosti nabývá znenáhla upravení dodávek veejných, státních,

zemských, obecních, železniních a pod. Úkoly státu a obcí rostou a s nimi

i jejich hospodáské poteby a význam, jaký má ádné upravení dodávek

veejných na prmysl domácí. Stavby budov, most, tratí, lodí, želez-

niních voz, zaízení a menší poteby úedních místností, nemocnic, chu-

dinských a pod. ústav, uniformování zízenc železniních, bezpenostních,

finanních atd. atd. pinášejí do roka domácí výrob vj^^dlky stamilionové

a ádné upravení tchto dodávek má tudíž veHký význam pro stejnomrné

a slušné zamstnávání prmyslu, pro pomry dlnické, a do nemalé míry

i pro morálku veejnou. Známo, že nejhledanjší tém místa v komisích

obecních jsou v dozorí komisi nad dodávkami, že správcové zásobáren a

ekonomát v úadech i na vojn bývají zhusta lidmi nejváženjšími, nej-

hledanjšími a asem i hmotn velmi výhodn situovanými.

Úad pro statistiku práce uveejnil výsledky svých studií o tom,

jakým zpsobem upravena jest v moderních státech prmyslových ochrana

dlnictva pi veejných pracích a dodávkách
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Dlnictvo snaží se tu dosáhnouti zajištní pimené mzdy a dodržo-

vání pracovní doby v míst obvyklé, a sice bu tak, že se podnikateli veejných

prací a dodávek v podmínkách ofertních pímo pedepisuje mzda a doba

pracovní dle mzdových tarif mezi organisacemi zamstnavatelskými a

dlnickými smluvených nebo jinak vhodn \yšetených, anebo že se pod-

nikateli jen naizuje placení mzdy v míst obvyklé. Nad zachováváním

tchto pedpis bdí bu sám úad práci zadávající, nebo se ponechává

organisovanému dlnictvu, aby zakroilo u úadu proti nezachováváni

podmínek stanovených se strany podnikatelovy. Nkde zaruuji se ve

smlouvách dodávkových i ádné stravování a ubytování, zdravotní a bez-

penostní opatení, nedlní klid a maximální den pracovní, lhty výplatní

a pod.

Podnikatelé naši naléhají ovšem na to, aby upravovaly se veejné

dodávky vbec a ne pouze co do pedpis sociáln politických, aby úprava

nešla hned jen na útraty podnikatelstva, nýbrž aby i prmyslu byl poskytnut

bezpený podklad pro kalkulaci, zejména aby zízen byl ústední úad
dodávkový, aby byly sebrány a uveejnny platné vyhlášky a naízení

o dodávkách, aby byl obas zjednáván pehled o rozsahu veejných prací

a dodávek atd.

*

Uherský ministr orby podal snmu pedlohu zákona o zízení pod-

prné pokladny pro invalidní hospodáské dlníky a pro jejich vdovy a

sirotky. Zemdlskému dlnictvu má se jí poskytnouti pispní v pípad
neschopnosti ku práci následkem úrazu, invalidity, nebo pi dosažení

65. roku stáí. ádnými leny pokladny mohou býti zemdlští dlníci

nebo služebníci obojího pohlaví, kteí zaplatí zápisného dv koruny a tý-

denní píspvky 20 nebo aspo 11 halé Mimoádní lenové platí ron
jednu korunu. Zamstnavatelé jsou povinni zaplatiti za každého dlníka

120 halé, stát pispívá ron 100.000 K. Rovnž mže býti každý

zakládajícím lenem pokladny, zaplatí-li jednou pro vždy 50 korun. Po-

kladna má poskytovati lenm v pípad úrazu nejdéle po 60 dn denní

podpory 1 K, pi delší neschopnosti k práci msín 10 K, pi úmrtí

následkem úrazu 400 K. Kdo je nejmén 10 let lenem pokladny, obdrží

po dobu své nezpsobnosti k práci, nech nastala z jakéhokoliv dvodu,
msíní podporu nejmén 10 korun; kdo takovéto podpory nepožívá, obdrží

pi dosažení 65. roku 100 korun a má nárok i na jinakou podporu

v úrazu a nemoci. Mimoádní lenové mají nárok pouze na podporu úra-

zovou, lenové, kteí platí poloviní píspvky, obdrží i poloviní podporu.

Návrh nedosahuje ovšem dostatené podpory dlnictva zemdlského
a má v jednotlivostech etné vady. Pes to zasluhuje pozornosti u nás,

kde o zemdlském dlnictvu vbec ani se nemluví.

I v jiném smru chce vláda uherská zasáhnouti v sociální otázku

agrární. Státní da gruntovní platí se tam v tetím tvrtletí, nejdéle do

15. srpna. Nezaplatí-li sedlák, ponou exekuce a zabavené obilí se v polou

záí prodá teba i pod cenou odhadní. Aby se vyhnul berní exekuci, hledí

rolník prodati v as své obilí, ale upadá práv zase ve spáry židovských
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obchodník obilních, kteí využívajíce jeho tísn, tvoí hotové ringy ke

stlaování cen. Této obilní lichv chce nyní stát zabrániti. Chce uzavíti

s vtšími obchodními firmami smlouvy, dle nichž by pejímaly zabavené

obilí za denní kurs bursovní. Zabavené obilí by se totiž uložilo do sýpek,

odkud by je rolník do 30 dn mohl zaplacením dan vykoupiti. Ticet

dní po zabavení bylo by obilí definitivn odevzdáno nkteré z firem, s kte-

rými stát smlouvu uzavel, za cenu bursovní. Zbytek tržní ceny po srážce

dan by se pak ovšem vrátil exekutovanému rolníku. Oekává se, že by

se takto i místní lichvái obilní donutili držeti se denních cen bursovních.

Na všechen zpsob by se tím malí rolníci vysvobodili aspo od této pí-

iny upadání v ruce lichváské, uvedli ve spojení s velkým trhem a

v bezprostední známost denních kurs v cenách obilních.

QjKOLSKÉ Volební sliby uitelstvu — Zklamání v.šteb pedsednictva Ústr. spolku — Sku-
^-' tenost otázky iipravy služného — Poteba duševní a politické organisace uitelské —
Školství na sjezde sociální demokracie eskoslovanské a na sjezde slovinských klerikál —
Ze .íkolské statistiky — Význam a psychologie hry — Tolstoj o náboženském vychováni —

Volby do íšské rady jsou pede dvemi, a ped volbami do snmu
zemského je nedaleko. Se sliby mladoeského poselstva strádajícímu uitel-

stvu roztrhl se v pravém slova smyslu pytel. Pedseda Ústedního spolku

jednot uitelských v echách p. V. Rašín, povený od uitelstva interve-

novati s rozhodujícími kruhy v otázce lipravy služného, sklidil již ped
prázdninami na místech nejkompetentnjších plný koš slib, což vy-

volalo v nm silnou dávku jakéhosi radikáln-státoprávního augurství.

V nechvaln známém dvrném sdlení svém, které dal po dvou exemplá-

ích rozeslati každé jednot uitelské a které by nyní rád zatušovati dal,

pochvaloval si, že jeho piinním nastal v rozhodujících kruzích neoeká-
vaný obrat, že v zemském výboru pracuje se návrh zákona o služném,

jímž návrhy školské komisse snn ovní zlepšují se tak, aby pechodní

služné platilo jen dv léta místo pti a kvinkvenálky, aby poítaly se od

zkoušky uitelské zpsobilosti místo od pti let po této zkoušce a vštil,

že vypracovaný návrh zákona bude již poátkem msíce záí pipraven

a v nejbližším zasedání snmovním projednán.

Orakulum starosty Ústedního spolku bylo nepravdivé. Kýžen oe-
kávaný msíc záí uplynul, a o pedpovídaném zákon na služné, v nmž
ml býti vzat zetel i k návrhm zlepšovacím, ani slechu. Zprávy zemského

výboru ve staroeských listech otiskované strhují navnadnému uitelstvu

blmo s oí. Jako hromová rána dotýkají se dvivé »Skoly našeho ven-

kova«. Zemský výbor nebyl ani snmem oprávnn poviti písedící

dra Pražáka, dra Herolda a dra Werunského k vypracování osnovy zákona

o služném uitelstva, jak starosta Rašín uitelstvu namlouval. Nedostal

k tomu od snmu ani direktivy. Návrhy na služné uitelstva (posl. Anýže,

Werunského, školské komisse) sdleny pouze zemské rad školní, aby

o nich podala své dobré zdání. Zemský výbor vyjednával s vládou o otázce

ozdravní zemských financí, na nichž úprava služného uitelstva jest zá-

vislá a uinil výpoty o finanním efektu podaných návrh. Pi nejbližším,

dle posledních zpráv prosincovém zasedání snmu zemského nebude tedy
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podán žádný návrh zákona na úpravu uitelských plat, jen vytištná

zpráva školské komise. Zpráva tato, práv publikovaná, uznává potebu

dosud platný systém místních tíd služného nahraditi systémem osobním

a »služné uitelstvu vymiti jak toho nezbytn vyžadují nyní panující

drahotní pomry, úkol a význam uitelského povolání ve státní spole-

nosti. « Jinak odvoduje zpráva zemského výboru návrhy školské komise,

jež v srpnovém ísle této revue byly jako minimálním požadavkm uitel-

stva ani z daleka se nerovnající zkritisovány. Rozpotová komise prohlašuje

dle zprávy zemského výboru, že » návrhy školskou komisí pijaté mohou
jen tehdy býti provedeny, když jednání mezi zemským výborem a c. k.

vládou ku píznivým výsledkm povede, nebo když zemský výbor bude

s to, své toho druhu návrhy tak formulovati, abj'^ zemské pirážky ku pí-

mým daním nebyly zvýšeny.

Zemský výbor vyjednává s vládou o dani z líhu, která vynésti mti

asi 3 milí. korun. Touto ástkou uhradí se stží polovina deficitu zemskýcá^

financí, obnášející 6 million korun, natož obmýšlená by i nedostatená

úprava uitelského služného. Perspektiva uitelstva na zlepšení jeho ne-

blahého postavení hmotného je i pes sliby starosty Rašína velmi zamlžená,

uváží-li se, že každé zvýšení pirážek k zemským daním dali si mlado-

eští poslanci od svých selských voli zakázati, aby mli na se odka-

zovati, vyšlou-li uitelstvo zvlášt nynjších posledních tíd platebních

s jeho tžkým hmotným strádáním do nového století.

Interpelace písedícího zemského výboru dra Herolda o tom, jak da-

leko postoupila otázka úpravy uitelských plat nebyla niím jiným, než

volební agitací. Referent prof. Pražák odpovdl na ni, že dal sebrati sta-

tistický a finanní materiál pro rzné možnosti, v návrhu školské komise

obsažené a že zemský výbor návrhy tyto pedložil vlád k posouzení.

Vláda však odpovdla, že celou otázku pokládá za finanní, na níž jí

ingerence nepísluší a že nesouhlasí s naprostým zrušením poduitelských

míst. Jakýkoliv píspvek na úhradu zvýšených plat uitelských rozhodn
odmítla.

V5'^hlídky uitelstva do budoucnosti jsou jiné, než jaké ukázal ve svém
ervencovém »dvrném sdlení« starosta Rašín. V nejbližším kratikém za-

sedání snmovním v prosinci bude podána vzpomenutá zpráva zemského vý-

boru. Jinak využijí mladoeští poslanci snmu zemského k agitaním vo-

lebním eem. V píštím, v neurité dob svolaném zasedání podá zemský
výbor návrh zákona. Snm odkáže jej školské komisi, která o nm rozpede
debatu všeobecnou a podrobnou. Podobn pojedná o nm komise rozpo-

tová, které mimo to sven bude úkol nalézti úhradu. Snm potom návrh

pijme a odevzdá jej zemskému výboru, který dožádá se souhlasu zemské
školní rady. Tato instance podá o nm zprávu a nebude-li míti námitek,

podá se teprve zákon k sankci. Že by poselstvo na snmu zemském pi-
stoupilo na njaké zkrácené jednání, kde se jedná o hladovící uitelstvo,

není pi známé jeho pízni k uitelstvu ani pomýšlení.

Rozhodn upímnjší k uitelstvu než mladoeši jsou radikální státo-

právníci. Ti na voliské schzi v Labské Týnici ústy posl. Síla oteven
prohlásili : »Až budeme míti svoje státní právo, tehdy vyhovíme uitelstvu

;

zaídíme si všechno, jak budeme chtít. « Rozumí se, že pro takovýto

radikáln-státoprávní program je uitelstvo království pímo nadšeno.
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Po slavných slibech, kterými v dvrném sdlení hladovící uitelstvo

konejšil, odnesl pedseda Rašín z poslední deputace, kterou místodržiteli

a nejvyššímu maršálku pedvedl, pouhý dojem, -že se naléhavost otázky

zvýšení služného uitelstva na onch místech uznává. K takovým koncm
pivedla uitelstvo zmna politiky v pedsednictvu Ústedního výboru. Ped
temi roky poalo uitelstvo spoléhati jedin na sebe, svou sílu a organi-

saci. Orgán uitelský byl plný »boje za práva«. Minimální požadavky ui-
telstva uznány Ity^ly od celé veejnosti eské za skromné a nejvýš opráv-

vnné. Dnes, práv v dob ped volbami, které by mlo uitelstvo organisov^né

náležit využít, není po boji za práva ani potuchy, a sebevdomí uitel-

stva je pokleslé. Pedsednictvo Ústedního spolku varuje uitelstvo ped
každým rozhodnjším vystupováním proti vládnoucím stranám a vykládá

mu veejn na schzi delegát, že v otázce úpravy služného teba pi-

stoupiti na kompromis. Duševní vdce uitelstva pijímá kandidaturu posla-

neckou od národního dlnictva v V. kurii a »rozvíjí jeho program (?)«

proti stran sociáln-demokratické, která dosud školství a uitelstvo nej-

rozhodnji bránila, a dává se konec konc podporovati i radikálními státo-

právníky, jejichž kulturní poslání v lidu záleží v rozsévání rituelních

povr. Organisace uitelská je duševn nejednotná, rozháraná a vstup do

ní je dnes dokoán oteven i živlm konservativním a klerikálním. V ui-
telstvu pichází se pomalu k poznání, že vedle organisace stavovské jest

teba také organisace politické, organisace, jejíž lenové byli by pibližn
stejného smýšlení politického. Dnes pedstavuje eské uitelstvo po stránce

politické obraz velmi pestrý. Není divu, že taková organisace vlivu svého

všude pozbývá.

Sjezd eskoslovanské sociální demokracie konaný v dob od 8. do

10. záí v Budjovicích rozšíil svj program školský v pijaté resoluci

o adu nových požadavk. Vyslovil se zásadn pro národnostní autonomii

ve školství. »Vzhledem k tomu však, že si této autonomie národové dosud

nevymohli a zákonodárstvím zemským hrozí školství reakce, písluší roz-

hodovati o základním principu vcí školských íšskému parlamentu volenému

na podklad všeobecného, rovného práva hlasovacího. « Nejvyšším úadem
vyuování má býti do provedení autonomie národní íšská rada školní,

v níž byli by zastoupeni uitelé i lékai, volení svými soudruhy v povo-

lání a ostatn (vtšinou) volení lenové z ostatního obanstva. V resoluci

žádá se dále zrušení škol jedno- a dvoutídních, další zizování škol m-
šanských do té míry, aby každému žáku umožnna jich návštva. Dále

dožaduje se strana rozšíení povinné návštvy školní z 8 na 9 rok
a v plánu vyuovacím mravovdy a obansko-právního vychování, základ
národního hospodáství a finanní vdy. Ostatní požadavky sociální demo-

kracie jsou z dívjších sjezd známy.

Druhý sjezd slovinských klerikál z 11. záí je pesvden, že nyní

platný zákon školství obecného nedává dosti záruky pro kesanské vy-

chování mládeže. Protože není nadje, že by íšská rada požadavky kleri-

kální splnila, uznal sjezd potebu obraceti se na snmy zemské, aby v me-

zích svého psobení snahám klerikálním vycházely vstíc. Sjezd uznává

potebu zakládání soukromých škol »na podkladu úpln katolickém* a po-

zdravuje novou klerikální organisaci slovinského katolického uitelstva.
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Statistika školství v zemích rakouských jasn ukazuje, jak daleko

jsou zem tyto za státy nejpokroilejšími. Ze 45 million, které zem ra-

kouské na obecné školství dávají, pipadá 13 million na zem, 8 milí.

na školní okresy, 12'5 milí. na obce, ostatek na školní pa-onáty, nadace

a pod. initele. Stát dává na školství obecné pouze 562—614 tisíc korun.

Jakékoli píspvky další rozhodn odmítá. V Prusku hradí stát 40 procent,

u nás sotva 0'4 procenta nákladu na školství obecné. V Prusku vyžaduje

náklad na obecné školství 212 million v korunách a v zemích rakou-

ských pouze 90 million korun. V Sasku dle nejnovjší statistiky vzrostl

v posledním desetiletí náklad na školství obecné z 18*2 million M na

34-3 million M, tedy o celých 88 procent. Vydání na osoby uitelské

vzrostlo za zmínnou dobu z 13*8 million M na 21 "I million M, tedy

okrouhle o 55 procent. U nás poselstvo, zatím co vlád ochotn povoluje

veliké milliony na mimoí'ádné výdaje vojenské, kižuje se, mají-li se úpravou

uitelských plat zvýšiti pirážky zemské o nepatrné procento. — Ve Švý-

carsku pipadá jedna škola na 365 obyvatel, v Nmecku na 826, v ze-

mích rakouských na 1350. — Docházka školní je po ticetiletém trvání

zákona školského dle nejnovjší Badeniho statistiky, uveejnné ve »Stati-

stische Monatsschrift«, velmi nedostatená. Zcela bez školního vzdlání je

v zemích rakouských dosud 10-11 pro. dtí. V Halii, Bukovin a Pí-
moí je až 35*83 pro. dtí bez školního vzdlání a mimo to jsou tu etné
obce do školních obvod ješt vbec nezaazené. Nejlepší návštva školní

je v Horních Rakousích a Vorarlbersku, kde nebude už bez mála žádných
analfabet. K tmto zemím adí se postupn Dolní Rakousy, echy, Mo-
rava, Solnohrady, Slezsko a Tyroly. Zcela nedbalou návštvu má vedle

HaHe, Pímoí, Bukoviny Dalmácie a Krajina. Nmci mají ze všech ná-

rod íše nejmenší poet dtí školu vbec nenavštvujících, národové slo-

vanští poet nejvtší. V nmeckých okresích v echách jest takových dtí
pouze 0-05, v eských již 0-09 pro, v nmeckém Slezsku 0-04, ve slo-

vanském již 1-7 pro. V Halii mimo to je ješt na 300.000 dtí, které

ve zmínný statistický výkaz nemohly býti pojaty. Píinou, pro dti do
školy nechodí, není vždj-cky nedbalost rodi, nýbrž nejastji citelný

nedostatek škol, jímž hlavn zem Slovany obydlené trpí.

f íaedagogický a sociální _význam hry ^e dávn^ uznáván. Jíra jako
/projev aktivity, jako pirozený cvik motorického ústrojenstva je prostedkem

/ k rozvoji innosti životní jak po stránce tlesné i duševní. Dtský orga-

/ nism stává se hrou zpsobilým k pohybm druhu nejrznjšího. Pi he
I

budí se pirozená touha vyniknouti nad druhy, kterýžto fakt jest mocným
i

vzpružováním rozvoje duševního. Rozumové stránky lidské pirozenosti

zvlášt pozornost, pam a obrazotvornost hrou ve znané míe se pod-
porují. Hravost pímo souvisí s fantasií dtskou. Úkonem fantasie znázor-

uje si dít ve he pedmty a úkony, jež napodobuje. K dtským vý-
tvorm fantasie pi hrách staí velmi hrubý podklad analogický. Hrubá
hl pemuje se obrazotvornou alchymií dtskou v kon a p. Hra ukazuje
pekvapujícím zpsobem živost dtské fantasie. Ve hrách dtských projevují

se zárodky obrazotvornosti umlecké. Dti pi hrách stávají se v jistém

smyslu básníky i herci zárove. Rozsáhlé pole otevírá hra praktickému d-
myslu. Sully dovozuje, že hra jest pirozeným prchodem inného popudu,
chuti konati nco a vynalézati nové zpsoby výkon tch. Dít je, jak
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praví Compayré, nejšastnjší ve he, když si k ní samo mže shánti

materiál. Pi hrách rozvíjí se jakýsi vyšetovací pud, jakási náklonnost

k experimentování. Dti pi hrách, zvlášt pak v_ pípravách k nim, pro-

jevují smysl konstruktivní. Ve he hledají se poátky innosti volní. Ne
kratochvílí a zábavou, ale vážnou vcí, opravdovou prací rozumovou, školou

myšlení a vle, studiem jest hra dítti. Vysokého významu sociálního jsou

zvlášt hry, pi nichž ada individuí se musí úastniti. Tu probouzejí

a rozvíjejí se ve znané míe city sociální. Hrající zvykají si podizovati

se vedení vdce hry, a to ne z donucení, ale dobrovoln. Radost ze

spoluúinkování s druhy v jednotné innosti jest elementem veliké soci-

ální dležitosti. Hrami tohoto druhu sílí se u veliké míe sociální spolužití.

Význam her uznávali a uznávají všichni velicí paedagogové. Komenský
hru vykládal již psychologicky. Co ve he baví, jest dle nho pohyb, nebo,

když pohybem dje a zachovává se všecko, je pirozeno, že vše, co žije,

v pohybu si libuje. Druhou ve he zálibu vidí Komenský ve volnosti,

»což zejmo odtud, že nikdo z donucení si nehraje. « Kant ukazuje, že

hra je tak milá proto, že je stavem ustavin se stídající bázn a nadje.

Spencer staví hru na nejpednjší místo pi vychování tlesném. Jako pí-

jemné rozilení duševní prospívá hra životní innosti tím, že srdce sílí a

oberstvuje.

V novjší dob usiluje se o psychické a biologicko-fysiologické ob-

j-asnní hry. Je tu nkolik theorií, pedem pak theorie vykládající hru

z pebytku síly,_t. zv. >> Kraftub erschusstheoji <<- Když všechny smyslné

poteby jsou ukojeny, když není ani žádného jiného podntu k myšlení

a jednání, tu zbývá ve lovku i zvíeti pud po zamstnání sebe samého,

a tento pud, pud po he pochodí z nevyužité zásoby síly. »Zvíe pracuje,-

hrozí-li mu nedostatek a hraje si, nutí-li je k tomu pebytek síly.« Zá-

stupci této theorie jsou Schiller, Jean Paul a Beneke. Ze souasných my-
slitel\^_^Spencer odvozuje hru z pebytku nervové energie a životní síly

(overflow of energjr). Nadbytek této energie vybíjí se v innosti, nemající

žádného úele, t. j. ve he.

Zástupcem druhé theorie t. zv. »Erholungstheorie« je Lazarus. Dle

ni je hra urena pro zotavení, t. j. píležitost, spotebovanou nebo zten-

enou sílu životní obnoviti.

Nejnovji obíral se studiem hry basilejský pro^:^jKar,.^oos>'-Ve spi-

sech svých »Die Spiele der Thiere« (1896) a »Die Spiele der Menschen«

(1899) podává rozsáhlý materiál ku své theorii hry, kterou oznauje slovem

»Einbungstheorie«. Tato theorie Groosova uvažuje o he jako o výsledku

pirozeného výbru. Hra je všude tam, kde se nejedná o vážný výcvik

v innosti, k jistému cíli smující, ale o pedbžné cviení a nacviení

vrozených (zddných) pud. Biologicky jest Groosovi hra nacviováním

nehotových disposic. Tento biologický výklad hry dopluje se potebn vý-

kladem ist psychologickým. Hra jest cviením vloh, slouží poteb, kterou

tím ukojuje a je provázena proto libými pocity. Trojí libost je pi he
konstatovati: libost podntu vbec, libost z píjemného podntu a libost

z intensivního podntu. Kde psychické síly vážn 1. j. za úelem zachování

života a pod. jsou zamstnány, tam se nehraje, ale pracuje. Práce je tím

bližší he, ím je lehí.



145

Pokud se týe vztahu hry k umní, míní Groos podobn jako Schiller,

že umní ze hry vzniklo.. Libost ze smyslov píjemného a pravidelného,

kouzlo rythmu, rozkoš illuse jsou samé principy, které ze hry v umní
pecházejí.

Záijové íslo »Revue blanche« pináší úvahu hr. Lva Nik. Tolstého

o náboženském vychování. Ve form, v jaké se nyní uení náboženské

podává, je vychování náboženské peinem, k duševní smrti vedoucím.

Vdom pedvádjí se dtem, které v plné diive k rodim a uitelm
se obracejí, zejmé nepravdy a falešné pojmy náboženské. Dti hrozbami

vných trest uí se, že je v tomto život tíeba pedevším plniti vli ni-

koli boha odpuštní a lásky, boha Ježíšova, ale hrozícího a neúprosn
trestajícího boha starého zákona. Starozákonná tradice o bohu zachovává

se proto, že lid udržuje v hrze a iní jej tak k ovládání svtskou mocí
ohebnjším. Za jediný základ náboženského vychování má Tolstoj plnní
pikázání lásky k bližnímu. O metafysických otázkách, zvlášt o otázce

trvání života po smrti, o níž lidstvo nikdy jistoty nenabude, mlo by se

ped dtmi bu mleti, anebo íkati pouze to, že božství, které nás na

svt k našemu nejlepšímu dobru poslalo, pravdpodobn i po smrti naše

dobro chtíti bude. —rí—
*

UMLECKÉ: Tieti výstava »Manesova« — Náš umlecký »svt«. Studentstvo vysokoškolské
sj výstavy tém ani nevšimlo ; za to dlnictvo — »Manesv« list k eské veejnosti,

jeho innost a jeho publikace —

Spolek výtvarných umlc »Mánes « poádal od 14. íjna do pol. listo-

padu svou tetí výstavu — to nejnovjší událost v našem umleckém
»svt«. Pevnými a sebevdomými slovy — v tom býváme vbec silni

— oznámil ji už v lét ve svém orgánu »Volných Smrech*, v krásném
sešit vnovaném architektue. Písn a povznesen to tam zní: »Snahy
naší mladé generace, mítko, jaké klade na umní eské vbec a na sebe

samu zvlášt, mají dojíti touto výstavou výrazu a ukázati, co pi nej-

vyšším napjetí sil zmže a kam ji musí vésti cesta další. Chceme výstavu

individualit, vyslovujících se bezohledn na vkus velkého množství, hle-

dících jen na umní, hlásajících upímn svoje krédo, teba musili na
prodejnost své práce resignovati« . . . Odhodlanost posledních dvou vt,

pecházející až v sílu resignace, není u xiás už tak obyejná a vzbudila

rázem sympatii. Ano, ekl jsem si, to je e umlc, a nikoliv kramá.
A skutek — výstava? První dojem byl týž. Opravdovost, vážnost,

vážnost mladicky podnikavá, ne staecky strnulá, pozdravila píchozího a

zárove cos útuln intimního a vybran úpravného a pi tom jednoduchého.

Tím prvým pohlédli na píchozího vystavující umlci; tím druhým uvítal

ho architekt prof. Kotra. On prostedky celkem nepatrnými petvoil ne-

vlídné místnosti Novomstských sál na ti pvabné umlecké stánky a

dal každému tušiti, co dovedl by vykouzlit pi prostedcích vtších —
umlecké výstavišt, jehož Praha nejen jako kulturní stedisko zemí

eských, ale i sama pro sebe nezbytn potebuje.

Hlavní ást výstavy, prostední stánek, a ješt oba konce sín vý-

stavní výbor vyhradil pracím Fr. Bílka. Už tím zeteln vyjádil své

stanovisko k umlcovu dílu. Upravil za nepíznivých okolností (rušivý

NAŠE DOB.\. R. VIII., . 2. 1900. 20. listopadu. 10
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lustr, nízký strop) tém svatjmi malou, ponvadž vidí v díle tom silný,

mohutný výraz vážného, opravdového života ; vidí v nm upímný projev

hluboké duše; vidí v nm, t. j. v hlavních jeho pracích, mistra v ovlá-

dání umleckého materiálu; vidí v nm vzácnou »umleckou individualitu,

vyslovující se bezohledn na vkus velkého množství, hledící jen na umní«
— ale ne k vli umní, nýbrž na umní jako na výraz života —
»hlásající upímn svoje krédo, teba musila na prodejnost své práce

resignovati« ; vidí v nm pozdní ratolest z toho jihoeského kmene, z nhož
kdysi vzrostli Štítný, Hus, Žižka, Chelický — ratolest, která jakoby do-

daten pospíchala dáti tm starým zbožným tužbám eským umlecký
výraz, kvt své duše . . . Tak si jednání výstavního výboru vysvtluji

pro sebe. A souhlasím s ním. Neteba být bigotním mužem ^), aby se

lovk zastavil ped Bílkovou »Kalvarií«, ped tím symbolem vy-
koupení, symbolem spásy, a nikoliv obrazem tžkého umí-
rání, trapné smrti v naturalistském vylíení, a pocítil mocné
pohnutí, vzbuzené dílem umlcovým, z nhož cítit, jak sám se rozechvíval pi
práci své, jako kdysi Fra Angelico, jenž kleíval a plakával ped podobnými vý-

jevy, vlastní rukou malovanými. Smí nkdo tvrdit, že dnes takové cítní je ne-

možné, nepravdivé atd. ? Na tch pípisích a píkresbách na devné stn za

Ukižovaným neteba se zastavovat. Ony zmizejí samy, jak jen dílo bude

nkde v chrám nebo v kapli v jisté výši a vzdálenosti umístno. To
jsou nadbytené kvty, urené k odpadnutí, zrovna jako ten ubrus, kalich

atd. ped kížem. Za to svícen v podob ruky je velmi pípadný . . .

Zcela jinou sílu, divokou, vichicovou, má reliéf »Jak jsme vláeni
vášnmi* — vášn zobrazené divokými komi, vláejícími lovka, teba

trochu nedošlechtnými, ale vždy jsou to vášn! A jakoby vzlyk z toho

všeho šílenství zazníval ... Za to »Orba« — zdá se mi dílem pepjatým
v myšlence i v provedení. Meunier vylíil ve svých bronzech také lid-

skou lopotu — a jakou! — lopotu belgických uhlokop. A jak ty jeho

malé bronzy jsou plny velikosti, monumentálnosti ! Neuchýlil se od pravdy.

A »Orba« se od ní uchýlila.

Ale kdyby Bílek nic jiného nebyl vytvoil než sousoší »Golgotu«,
dost byl by vytvoil. S umním velikým vyjádil tu bolest mateskou —
»Ó, vy všichni, kteí jdete mimo, pohlédnte, zda jest bolest, jako bolest

má!« — nejvtší bolest ubohé, hoem ztrnulé matky, že jí syna odali

a že hanebn ho popravili. Zvolil k tomu tu chvíli - a ve volb té

vidt opt umlce básníka — , kdy Krista s kíže sali a zrovna ho

odnášejí do hrobu. Matka hoem ztrnulá zstává ješt chvíli na míst
popravy, také miláek mistrv Jan, který se pímo svíjí bolestí nad po-

pravou Pravdy a Lásky , . . Ale za chvíli také oni oba se zvednou a

odeberou se tam, kam srdce je táhne — k Nmu . . . Nevane velikost

z pojetí toho? Necítit nco podobného v tom prohloubení vnitním, jako

u starých mistr, na p. u Rogiera van der Weyden, jenž nkolikrát, a

vždy nevýslovn dojemn, zobrazil matku Kristovu, také již starší ženu,

jak bezvládn pod kížem od hoe klesá? »Golgota« je dosud hlavní dílo

Bílkovo, v nmž cítit pln jeho originalitu, mohutnost jeho tvrí síly

*) Dokonce snad ne bigotním »mužem«(!), jak penáhlen bylo už na-

psáno.
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i umlecké vtlovaní její. Jak on dovede ovládat materiál, vidti také —
a co se týká pohodlných pozorovatel, vidt to hlavn — na jeho po-

dobiznách, zvlášt na studiích dvou staeckých hlav, vyezaných také

v dev. Ale i podobizna otcova i matina jsou plny výrazu. Že jsou

vyezány ve zdravém polen a ve zdravém paezu? Na se nad tím opt
zastavovat? Na hned podezírat cit umlcv v emsi, jakoby ve frivol-

nosti? Vždy jsou to nehotové fragmenty trámu dílny umlcovy! Ty milé

hlavy pec tolik pisply k vybudování dílny té, ony ji skuten pomá-
hají nésti — nu, není to opt krásn, ist, vroucn myšleno? Bylo by
nespravedlivo, pecházeti rychle, ne-li domýšliv, mimo tak neobyejný
talent; nespravedlivo, pro nkteré formální nedostatky mladého umlce —
a by jich i mnoho bylo ! — pehlížeti dílo jeho celé, ten bohatý zdroj

jeho tvrí síly, tu istou hloubku jeho duše, to umlecké vtlovaní ši-

rokých záchvv této jeho vážné duše, hloubavé, teskné, ale z cíle svého

se radující.

Pekvapující zdroj tvrí síly, na pohoršení a poplašení officielního

svta prudko tryskající, dere se z dvou prací Fr. Kupky. Z Paíže po-

slal je sem umlec ten mladý, 291etý, a vyvšení jich v této výstav,

která je povahy pevážn klidné, pemítavé, snivé, trpné, zpsobilo malou
sensaci tím ostrým sarkastickým výsmchem celému svtu, tou nevrlou skepsí,

tou hokou pochybovaností, jaká mluví z obou tch prací, zajímavých

myšlenkou i technikou. »Blázni« nazývá se jedna a pedstavuje dv
nepátelské strany, jak proti sob se všemi kulturními vymoženostmi

:

dly, puškami, bubny, s praporem, korunou a infulí atd., vytáhly a už

už »ve jménu božím, církevním, státním atd.« se srážejí — dvorní

historik ve fraku, na nmž plno ád, s nesmírnou vážností zaznamenává
toto krvavé vraždní, které se stalo — k vli pohraniní áe majetkové . . .

Sarkasmus tohoto líení, plného bitkých a trefných drobností, je roz-

hodn goyovský. Za vlivu Goyova práce ta jist se rodila, goyovská je

postava »církevního« hodnostáe v ženských sukních a s infulí na hlav,
— Goyova »Devota Profesion« kmitla se mi hlavou — ale slepého opiení
po Goyovi tu není, nýbrž, co tu Kupka vylíil, to má být další cesta

týmž smrem, kterým Francisco Goya se dal už ped stem let a kterým
jde cesta do dalších set let. Ovšem namáhavá. A Kupka musí nabrat

ješt mnoho síly, aby tou cestou opravdu po goyovsku kráel. Ale Kupka
má už v tom líení nco zcela svého — jemn myšlený, ale mocn
úinný kontrast, jenž myšlenku podivuhodn vyzvdá. Na ono bitevní

divadlo pohlížejí totiž dva clovvnové smšn odní, dívají se na to se

své pravé divadelní rampy a jsou — zaraženi. Po jich pirozenosti zaražení

to projevilo se podivným smíchem: »Hle, je-li možno?! Oni se tam do
opravdy ubíjejí! Pro pohraniní áru! A ve jménu eho všeho! Ne, to

jsou hotoví, opravdoví blázni !« A cítit, jak v zaražení clown zajiskila

moudrost s lidskostí. . . Kdo takové vci dovede kresbou vyjadovat, a
teba ješt cítíme, že napovídá mu Goya, nebo snad také Rops, na toho

možno žádostiv upít zraky — na další jeho práci.

Na komposicích Jana Preislera mysl si odpoine. Hlaholí-li

u prvého klášterní zvony, hlomozí-li u druhého velkosvtský ruch, slyšíš

tuto sladkou píse kosa. Preisler je lyrik, a jeho skladby jsou plny la-

10*
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hody, plny harmonií, jež nesou se zvun dál, plny poesie. »Jarní
veer«, okídlený, mladý, krásný, zaletl do bezového lesíka a uléhá

v nm ... Je plno hudby v originální myšlence té, jest jí plno i v liniích

a tónech skladby té. V trojdílném obraze »Jaro« cos podobného cítit

v stední jeho ásti, v postav jinochov, snivé a krásné jako ze sna,

jako z pohádky. (Ob krajní ásti zstaly mn obsahov i malebn cizí).

I ve studiích, velmi vkusn a origináln zarámovaných, cítit mkkého
muzikanta.

Zalíbil-li si Preisler vbec v motivech jarních, obral si St. S u-

charda hlavn motivy letní. Zralý život, mužný, rodinný, pracný —
»Ukolébavka«, »Poklad« a nyní dekorativní výpl, triptych ušle-

chtilé práce, zobrazující návrat ženc s pole, našich to lidových postav,

tváí a vzhled : v levém kídle milý s milou — ti se našli, rozumí se,

nejdíve ; v stední ásti zvážnlý muž s kosou na rameni zvolna vrací

se s matkou a synkem dom ; v pravém pak kídle žena s dckem v ná-

ruí už vyhlídá je všecky na prahu domku . . . Obraz rodinného štstí,

klidný, zdravý, jasný, prostiký a krásný. Se stejn silnou vroucností

jako umleckou vysplostí Sucharda složil tuto idyllu na eském venkov.

Také oba bronzy, jadrné dv dtské hlaviky, i cínová plaketa, zahradník

zalévající záhon, jsou plny tchto šastných dar.

Práce Lad. Šalouna jsou temperamentu ohnivjšího, ruchu dra-

matického a projevují rovnž všude veliký smysl pro formu. Vášnivou

láskou dýchá ohnivé lnutí k sob dvou svžích mladých tl na dekora-

tivní váze i ve skupin »Žhavé kvty«; veškerá tíha bídného života,

tžkého boje o kus chleba sténá ze skizze »Vyhnanci«, zhruba jen hozené,

ale která už je hotový život, živá pravda. Tato skizza patí k nejped-

njším pracím této výstavy. Na ní nejvíce cítit, jak z vlastního zdroje

umlec erpal.

Svabinský vzbuzuje opt a opt píjemný údiv svým mistrovstvím

v lehkém, hravém, naprostém pemáhání a ovládání formy ve svých

kresbách — podobiznách. V nich jest jeho hlavní síla dosud.

Mnozí jiní svou e, svou formu, svj sloh tu stále ješt hledají — on

už je bezpen má, je svj. Tím leheji — což ovšem nám se snad

zdá — jde takto k vystižení povahy, nitra a pjde ješt smleji a do-

bývavji. Illustrace k »Máji« pes všecky své pednosti nezdají se mi

máchovskými.

O Úprkoví neteba mluvit, o jeho pvodnosti a samostatnosti

v nazírání i v zachycování. Je naprosto svj i v novém oboru své tvoi-

vosti, v leptech, v nichž práv jiní i na této výstav ukazují svou zá-

vislost na cizin. Všude a všude svítí to u nho veselostí, dýše širokým

zdravím, voní plodnou zemí, a vždycky po našemu, teba leckdy primi-

tivn, vždycky upímn.

Z krajiná Hudeek jest dvrným tlumoníkem tichých a slav-

ných nálad pírody. Jeho mysl i jeho šttec vyslovují se s jemným
a ušlechtilým taktem, s noblessou nitra i zevnjšku, citu i výrazu, zdrže-

liv a pec tak výmluvn a teple. Jeho malba, zvlášt »Veer« a

»Msíc«, je komorní hudba, píbuzná hudb »Zn]ek noních « R. Mayera
(in. a IV.)
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Milenko má, ty noci tmavá, tichá —
tak jemná, jako bys jen blažit chtla,

pro všechny boly hojn3''ch lék mla,
ztiš srdce mé, jež v divné touze vzdychá.

Má duše — snad že na svt pišla lichá —
se marn po soucitu ohlížela,

jen ty's jí — jejím snm jsi rozumla —
hojící láska na ni z tebe dýchá.

Totéž splývání s pírodou, kterou on nechce pepírodovat, tatáž

intimnost, poesie. Slavíkv šttec naproti tomu je plukovní tambor;

zamávne, a plechový orkestr spustí — vesele, jásav, energicky, výskav
i sem tam vfískav, ale rozveseluje, vzpružuje všecko kolem. Jeho holland-

ské — i snad skotské ? — vesnice s rozpálenými stechami to nejvíce

dosvdují. Dojem pirozen není tak trvalý jako u Hudeka. Slavíek

s ohromným chvatem hledá, hledá svj výraz, silný výraz pro své silné

cítní. Hledá jej také s nemenším žárem a úsilím Kalvoda, jehož »Mrak«

a »Za dešt« vyšly z ruky mnohoslibné. Akvarely si. Zd. Braunerové,
zachycující ti malebné, pívtivé partie staré Prahy, jsou samý život a

milý úsmv a samá vlídnost vráskovitých tváí starých pražských ulic

a kout. Tu nic nepipomíná barevnou fotografii. Fr. Simon více slibuje

dívím aktem na behu moském, než samým »Moem«. Toto jeho »Moe«
chová se jako onen Valdštejnv strážmistr — »\vie er sich ráuspert, wie

er spuckt«, atd. Pan Simon, — až jen staten vyplave — sám se kdysi

srden zasmje, jak se do vln bocklinovských vrhnul s mladickým sebe-

obtováním. Otrok i se zlatými etzy pánovými je pec jen otrok, a ten

sedlák Lope de Vegv je pec jen na svém statku králem. Lionardovo

malíské »Amen, amen, pravím vám« zní doslovn: »Ríkám malím, a
žádný nikdy nenapodobí zpsob druhého, sic by slul synovcem, a nikoliv

synem pírody. « Ale není to na hanbu zaáteníku umlci, když obere

si takový vzor a dobe ho napodobí. Kdyb}^ byl podepsal »Moe á la

Bócklin«, bylo by po diskussi — až na ty obláky. Hrdost umlcova musí

však mít jiný cíl.

Z ostatních vystavujících každý s ním umlecky njak zajímavým

se dostavil — výstavní výbor byl nezvykle u nás písný ale teba
vykat u jednch na osamostatnní, u druhých na širší rozvití. Smysl pro

pohádkový svt, u nás na velikou škodu zanedbávaný, bujn se rozvíjí

u Panošky, hlavn zatím ve smru figurálním, kde dovede si se zdarem

naivn zahyperbolisovat. Ale o tom pozdji. Zupanský znovu osvduje
svým titulním listem pro »Starou Prahu« jemný smysl pro dekorativnost.

Bém a Zd. Vorlová byste a vnímav dovedou se dívat na lidskou

hlavu, jak portrétní jejich studie svdí. Konen i dekorativní nádoby

z kameniny, jež vystavují dámy Boudová a Knížková, jsou vkusn
pracovány a jist zpíjemní a zveselí mnohý koutek mnohých svtnic a

svtniek, do nichž budou rozprodány.

A konen ješt sám mistr Aleš je tu. Svižn pijel jako bujarý

husitský hejtman a jakoby volal: »Tak tak, hoši! Jen prorážejte nové cesty

eskému umní, ale u všech všudy bute všude a vždycky svoji !«
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Nevím, jaký jest hmotný úspch této výstavy, t. j. nebude-li defi-

citu . . . Jak to zní smutn, pesmutn ! Za tu všecku snahu, a krásnou

snahu, za tu všecku práci, a krásnou práci — — budou-li výlohy vý-

stavní kryty ! A zrovna tak otázka znla u výstav dívjších i u výstav

»Jednoty výtvarných umlc«. O, my se za to Umíme chlubit, vyítá-li

nám nkdo nerovnocennost, ihned svým umním. Hubu pro své umní
máme nejvtší, oi malé a srdce skoro žádné.

Zarazilo ukrutn, že nepišlo na výstavu — studentstvo vysokých

našich škol. Na 400Q je jich na universit a na technice, a z tch ty
tisíc pišlo jich asi tramwayový vz. Je to náhoda i njaká nakažlivá

nemoc? A tak i onak, ten stín je truchlivý.

»Nemyslete, že lze žíti bez umní« — psal v srdeném list »Ma-

nes« eskému dlnictvu, zva je na svou výstavu. »Ovšem, život lze od-

být i bez nho, ale to není život, nýbrž temné, smutné živoení. A se

mluví cokoli o úelu krásy a umní, jisto je, že bez nho duch lidský

pustne a upadá a naopak, že jím se podivuhodn povznáší. Je teba vám
to íci v dob dnešní, tak nešastn materialistické, nebo vy práv máte

velice zapotebí toho povznášení ducha, který trpí v stálé denní lopot.

Vy cítíte tžce, jak trpí, a proto právem usilujete i vy i vaše noviny,

aby dostalo se vám podílu na vyšším život duch.

«

A dlnictvo pišlo na výstavu v nkolika zástupech.

Tináctý rok trvá a psobí v Praze »Manes«, pátý rok už vy-

dává umlecký msíník »Volné Smry«, tetí výstavu zrovna uzavel, a

za to všecko o valné hromad mže mnohohlasým sborem si zazpívat:

Tináct let jsem u vás sloužil,

a nic jste mi nedali.

Povzdechl si už také. K prvému íslu loských »Volných Smr

«

piložil list k eské veejnosti a v nm strun a prost si post-

žoval: »Sedávej, panenko, v kout«, praví první polovice eského poe-
kadla, a dobe tomu, kdo se v druhé polovici téhož poekadla nezklamal.

,Mánes* sedí v kout veejnosti již dvanáctý rok a namáhá se ze všech

sil, aby v nm jako hodný vyhlížel: skromn pihlásil se svými Listy
z palety, nezištn podal okolojdoucím Mik. Alše ^), na vlastní vrub

ujal se skvostných karton »Vlasti« ^), v prjezdu Lehmannov chátra-

jících, bez vtírání po ti roky nabízel Volné Smry, bez hmotu a frásí

ukazoval ve výstavách spolku, ím pro eské umní jsou mladí jeho

') Výbor prací mistrových — celkem 200 reprodukcí ve 3 dílech. (Viz Naši
Dobu IV. 251.) Vázaný výtisk této skvostné a originální publikace stojí 16 K.

^) Není Vám pi tom do smíchu? Hle, mladé družstvo Manesák, které pes
to vše, že s velikými obtmi vydává krásný umlecký asopis a nezištn do nho
pracemi svými pispívá, vypluje ješt »citelnou mezeru v život našem národním*
— totiž nedostatek mecenáš! — a zakupuje Alšovy kartony »Vlast«, ten jediný
náš bohatýrskjr epos, který nmecký obchodník rozvsil v prjezdu na hanbu všem
mimojdoucím Cechm! Myslil bys, že už pro tento skutek tisíc rukou se rozpáhne,
aby »Manesovi< stisklo pomocn ruku.
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bojovníci — sedl v koutku a ekal, že najde ocenní sv3'^ch snad u sedmé

velmoci i jednotlivc, a že ti, kteí mohou, podají mu své ruky po-

mocné, aby mohl bez dalšího nuzování pokraovati na dráze s mladým
zápalem zapoaté. Le veejnost a ti, kteí by mohli, o rozvoj a pod-

poru snah .Mánesových' píliš se nepiinili.« ^)

Nevím, jaký úspch ml tento list, zda-li piinili se ti, kdož
mohou; ale kdo se pedešlého roku piinil, to byl »Manes«.

Prohlédnte si IV. roník »Volných Smr«. ást obrázková

i textová jest peliv vybraná a bohatá. Na ukázkách umleckých zcela

pirozen redakce dala si obzvlášt záležeti. Výbor, uspoádání, zpsob
reprodukce svdí vesms o dobrém vkuse ; úprava pak celková, asto ná-

kladná, dokládá o opravdové lásce k celému podniku. Už tou úpravou

každý sešit a celý roník pomáhá rozšiovat jemnjší cítní a vkus u nás.

V roníku tomto je pes 300 reprodukcí umleckých dl eských i cizích.

Z cizích — krom karikaturist — jsou zastoupeni Manet, otec impres-

sionismu, Degas, jeho umlecký blíženec, a veliký idealista Puvis de Cha-

vannes. Text vnován už skoro celkem — až na nkolik píspvk belle

-

tristických, a také z nich nkteré trefn piléhají k obrazm a kresbám —
umní výtvarnému. Je pouný a nabádavý.

Schwaigerovi, Bílkovi, moderní architektue, kesl í-

m-karikaturistm »Volné Smry « vnovaly zvláštní souborná ísla,

která jsou nejozdobnjší ástí IV. roníku. Na n upozorujeme pátele

své, nebo zpsobí jim radost a rozkoš.

Hanuši Schwaigerovi vystrojily obzvláštn slavnostní íslo,

trojité. Jako by se mladá obec Manesovská byla sekla, že tu jde o trumf.

Není divu. Taková originalita, nepebraná a mnohostranná, jako je Schwaiger,

musí lákat a vábit k sob. Ta jistota v pohledu, v úsudku, v cítní, za-

chycení a vystižení povahy nkolika rysy, ta jistota v každém rysu,

v každém tónu barevném; ta jistota tak suverénní a tak prostá, pirozená;

odtud také ten humor jeho slunný a dtsky dobrácký i jeho satira po

nejostejších kalenicích chrám, zámk i boháovských dom svižn po-

skakující a na nejostejší píšalu hvízdající — to všecko musí pirozen
mladou obec umleckou sirenovsky lákat a strhovat. A Schwaiger k této

mladé spolenosti umlecké stal se také dvrnjším. Nakreslil jí obálku

na své trojité íslo a na ní malé svoje krédo. Na pední stran do téhož

rámce nakreslil kus Jindicho-hradeckého zámku — prvý domov své fan-

tasie, a pod to krajinu hollandskou s vtrným mlýnem, pi msíci —
druhý domov své fantasie. Na zadní stran obálky jest ješt dvrnjší.
Malá dekorativní karta— srdcové eso a v nm jetelový tylístek. »Jedinou

kartu vyhrál jsem v život, a to jest — atd.« A co v této obálce jest

uloženo, to list za listem je hlt z nejzdravjšího a nejistšího pramene.

Bílkovi vnováno druhé souborné íslo. Jsou v nm reprodukována

tém všecka díla, o nichž díve byla e.
Tetí, trojité, je pro velikou vtšinu eských tená novinkou. Vy-

kládá ve statích od K. B. Mádla a J. Kotry pesvdiv a velmi poutav
a poun napsaných — o veliké touze, která zachvátila hlavy i srdce

*) Vinen jest ovšem také »Manes« sám svým nedostateným prostedkováním.
Kdo ví na p.. že možno státi se také lenem »Manesa?« >Umlecká Beseda má
své jednatele po venkov, »Manes« jich nemá atd.
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bystejších umlc architekt ve starém i novém svt, aby už také v oboru

architektury zase jednou se tvoilo, a nikoliv stále jen kompilovalo a

napodobilo. Ta touha veliká po novém výraze ozvala se v Anglii i v Ame-
rice, ve flámské Belgii, Švédsku, Nmecku, Itálii, ve Vídni a také u nás.

Rada nádherných ukázek, stat ty illustrující, dokazuje »rozlehlost, šíku,

hloubku a rozmanité nacionalní zbarvení nového proudu, který cílí a pílí

k met slohu, jenž zatím nemá jména, ale ma vyslovenou snahu býti

svým, dnešním, slohem naší doby.« Je to znamenitý úvod, nebo lépe

eeno, zasvcení našeho intelligenta do tohoto nového vážného a silného

ruchu v oboru umleckém.
Podobným úvodem neboli zasvcením je též dvojité íslo »Kreslíi

karikaturisté«. Dává našemu tenái nahlédnout do pebohaté íše

drobnjšího umní, ale o nic menšího, a nedím nižšího, než jsou nej-

rozsáhlejší výborné malby olejové, do íše jiskivých vtip, veselých ná-

pad, bolestnkomických posteh, práskajících šleh, ízných posudk i od-

sudk — do íše karikatury. Francouzské, anglické, nmecké mistry, jen

ty vrcholky, pedvádí v roztomilých ukázkách tento skvostný sešit »Volný'ch

Smr«. Z amerických mistr kreslí-karikaturist zastoupen jediný Ch.

D. Gibson, slavnj^ illustrator msíníku »The Pictorial Comedy«. Z našich

vj^^bor byl ovšem nejtžší — kde hledat, když eské karikatury umlecké
dosud není? A pece našlo se nkolik výtrysk, a kde kdo spoine na nich

s radostí -— i po tch nejslavnjších cizích. Fra Tito.



úvahy a kritiky.

Djiny ecké literatury doby klassické. Vzdlal Václav Sládek.
V Praze 1898. Nákladem Jednoty eských filologv. Cena 8 K.

Kniha populární, vnována pro mládež dorstající na gymnasiích;

Kniha psána pro povzbuzení, nejen pro pouení, pro povzbuzení k studiu

literatury klassické. Práv proto mohla být mén filologickou, více lite-

rární a sociální v tom smysle, aby souvislost literatury s životem
eckým vynikala. To by pro naše pomry literární bylo tím potebnjší,

že neznáme populárních spis zobrazujících nám slavnou dobu klassickou.

Ph.
P. Krapotkin, Lebenserinnerungen, 2 sv., 1900.

Autobiografie nadšeného evolucionisty a theoretického anarchisty. Vzpo-
mínky na vlast, propagandu revoluní, žalá v pevnosti Petropavlovské

a konený útk do Londýna a — žaláe francouzského. Dokument po-

litického života moderního. J.

J. B. Bury, A History of Grece to the Death of Alexander the

Great, 1900.

V jednom, teba i dosti objemném svazku, djiny ecka až po za-

ložení íší Alexandrových; kniha se te velmi píjemn a podává živý

obraz eckého vývoje. Vhodné illustrace stupují dobrý dojem. Prameny
z novjší literatury o ecku jsou vybírány kriticky. Ph.

\V. Schrader, Erfahrungen und Bekenntnisse, 1900.

Známý paedagog, jehož uebnice vychování a vyuování rozšíena je

v etných vydáních, podává tu svou paedagogickou zpov; nebyl Schra-

der jen theoretikem, ale také praktikem, inspektorem. Autobiografie po-

dává nám obraz tém celého století — má Sch. již 83 let. Starci

takovému mžeme vit, že nmecká gymnasia mají hodn mnoho ped-
pis, ale málo samostatnosti — to platí o gymnasiích a jiných školách

u nás do slova

!

V. S.

D r. G ar ski Stanislaw. Etyka Ludwika Feuerbacha 1900. Ná-

kladem Wýdawnictwa »Krytyki«.

Obšírnjší výklad (str. 205) dosti zapomenutého filosofa nmeckého,
jehož názory mly tak pronikavý vliv na vývoj marxismu. Výklad je

jasný. R.
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Dr. E. Krápelin, Die psychiatrischen Aufgaben des Staates, 1900.

Známý psychiatr Heidelbergský pouuje o úkolech státní správy,

smujících k zamezení choromyslnosti a k ošetování již nemocných. G.

B. H. Chamberlain, A Practical Introduction to the Study of Japa-

nese Writing (Moji no Shirubé), 1900.

Kdo se chce »prakticky« nauit japonsky, užije knihy s prospchem

;

praktickost spoívá v tom, že autor dovedn sestavil ty obrazce, kterých

je nejvíce teba. Jak známo, obrazce ty pocházejí z ínštiny. V knize

Chamberlainov je jich celkem 4500. Autor snažil se toto pamové uení
japanštin co možná pizpsobit našemu gramatickému postupu evrop-

skému. L.

Výstraha pítele mládeže k mladým lidem ped nejnebezpenjším
nepítelem jejím, ili pouení o tajných híších, jejich následcích, lé-

ení a vyvarování, provázené píklady ze živola. Napsal Dr. S. C.

K a p ff. Peklad podle trnáctého vydání. Druhé eské vydání.

Lze užít s prospchem ; ale každého podobného spisu musí se užívat

s pozorností. W.

J. M. Robert s on, A Short History of Freethought, Ancient and
Modern, 1899.

Pkn psaný spis známého anglického Hteráta Robertsona ; historie

svobodného myšlení v otázkách náboženských. H.

St. Tarnowski, Historya literatury polskiej, 1900.

Na památku 500 trvání university Jagellonské obšírná historie polské

literatury v pti velikých svazcích. Prvý svazek líí vk XVI. (doba starší

odbyta velmi strun), druhý vk XVII., tetí vk XVIII., tvrtý a pátý

polovinu vku XIX. Spis je vlastn spisem politickým — autor velmi

piln a obšírn stopuje vývoj politický, ukazuje jak z nho vzniká litera-

tura. Stanovisko hrabte Tarnowského, hlavy Krakovských stanczyk, je

známo. R. V.

Franz von Krone s, Oesterreichische Geschichte. Leipzig, G. J.

Goschen, 1899—1900.

Dva malé svazeky (str. 199—211) ve sbírce katechism Gosche-

nových, dobrý pehled rakouských djin. Ph.

Lafargue Paul, Le Socialisme et les Intellectuels. 1900.

Píspvek literární k pochopení pomr francouzských, jak totiž

socialism poád více psobí na vzdlance a smry t. zv. moderní. 5.

Gohre Paul, Wie ein Pfarrer Socíaldemokrat wurde. Eine Rede.

Berlin 1900.

Credo bývalého faráe Góhrea — a dvody, pro které opustil stav

duchovní a pipojil se k sociální demokracii svých názor náboženských
se nevzdávaje. R.
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Ch. Mou re, D'ou vient la Décadence économique de la France, 1900.

Jeden z etných varovných hlas upozorující Francouze na hospo-

dáský úpadek. Píina toho úpadku: záliba francouzského lidu ve he na

vojáky a militarismu, jemuž naped pivykla šlechta, podle šlechty opiil

se lid. Možná — ale pelivá analyse svtové tržby a jejího vývoje by
neškodila. Z.

Programmy tenija dlja samoobrazovanija, Petrohrad, 1899.

Tetí vydání seznamu spis ze všech obor vdy sloužících k sebe-

vzdlání; v prvé ásti dány jsou pokyny všeobecné, v ásti druhé je po-

drobnjší seznam spis. Neškodilo by, vydat u nás nco podobného.

V. J.

N. Karjev, Istoriko-filosofskie isociologieskie etjudy, Petrohrad, 1899.

Rzné studie po výtce z oboru sociologie a historie ; o hislorii jako

vd, o filosofii historie a sociologii, o pokroku, o subjektivismu v socio-

logii a p. Z ruských autor podrobnji probráni Tolstoj (Vojna a mír),

Granovskij a Danilevskij. V. J,



ZPRÁVY.
Otázka vdomí a intelligence u zvíat octla se v novodobé fysio-

logii nervové ve zláštním stadiu, o nmž chceme strun nco málo po-

vdti. Nehled ke scholastické psychologii, kterou se stanoviska sv. To-

máše Aq. hájí páter Wasmann (S. J.), znamenitý znalec života mravenc,
dle níž zvíata mají jen »smyslovou schopnost poznávací* proti »duchovní

schopnosti abstrahovací« lidské (to je tvrzení o »tlesné« duši smrtelné

proti nesmrtelné duši lidské) — možno v dnešní biologii rozeznati dva
hlavní smry. Jeden z nich je rozhodn nevdecký : a ten práv je roz-

šíenjší, takže pedstavuje úední vdu. Bez kriticismu, jenž zejména v této

otázce nabývá velkého a rozhodujícího významu, hemží se i ve vážných
sbornících vdeckých zprávy o intelligenci zvíat nejen lovku nejbližších,

ale i o kulturní a sociální a ethické vysplosti mravenc, vel atd. ; ba

fysiolog velmi populárního jména (Verworn) neostýchá se napsati mohutný
svazek o duševním život nálevník a slavný fysiologický psycholog Wundt
ješt nedávno mluvil o »vli« amoeb. Penášení zkušeností, jež máme
o jednání svých bližních, srovnávajíce jich duševní stavy pedpokládané se

svými, jaké máme podobn jednajíce, provádí se nezízen, nerozvážn
a pímo proti zdravému rozumu, i na zvíata nejnižší; anthropo-
morfism znešvauje vdeckou literaturu jednající o duševním život

zvíat. Zapomíná se, že o lovku, jenž za podobných pomr jedná jako

jsem jednal nebo jako bych jednal já, mohu sice s velikou pravdpodob-
ností íci, že jeho duševní stavy, úvahy, rozhodnutí djí se podobn jako

u mne ; ale daleko menší cenu má tento úsudek z obdoby, pozoruji-li

jednání opice, chování se psa a koky, setkání dvou mravenc ohmatá-

vajících se tykadly atd. Cím niže ustrojen je tvor, jehož jednání, resp. po-

hyby pozoruju, tím více pozbývá váhy mj úsudek z obdoby, inný
o jeho duševním život. A jestHže život vyšších obratlovc opravuje,

abychom soudy z obdoby s opatrností rozšíih i na n, jist život nižších

obratlovc odchyluje se nepomrn od života mých bližních, než abych

s jakou pravdpodobností mohl vypovídati o rozumu atd. tchto zvíat;

a u bezobratlých z vtšiny narážíme na ješt vtší pekážky úsudku
z analogie.

Proti tomuto smru, zejm nevdeckému, ponvadž tvrdí prost,

eho nelze vdecky prokázati, totiž existenci lidských pochod citových

a myšlenkových u zvíat (a když ne lidských, tož aspo »rudimentérn«

lidských) — stavíme druhý názor, který urit pronesl nejdív biolog

nmecký v. Uexkúll. Dle názoru toho jest otázka po subjektivnu u zvíat

vbec nevdeckou : nebo vdecky lze stanoviti pouze objektivní pohyby
a jich objektivní podnty, ale nikoli subjektivní dje je snad provázející;
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s velikou pravdpodobností, hraniící takka s jistotou, usuzujeme o jiných

lidech kolem sebe, že mají svdomí, pocity atd, podobné našim a e
jejich nám naše mínní potvrzuje — u zvíat však — ím nižších tím

rychleji — nás tato pravdpodobnost opouští. lovku je velmi tžko
uhodnouti myšlénky psí; kdybychom chtli vdecky prozkoumat reakce

psa v daném shluku pomr, pedevším bychom musili pestati vmýšleti
sebe do jeho jednání — a to je nepochybn vc peobtížná; a pak

bychom musili velmi peliv a pesn srovnávati podnty a reakce ; musili

bychom je hledti — pokud možno — uvésti ve vztah bez psychického

prvodu ; a teprve tenkráte, když by se jednání psa nedalo pochopiti na

základ pouhého mechanismu (strojového takka), bylo by na míst, piznat

úvahu nebo vbec initele psychického, o nmž bychom však nikterak ne-

mohli íci, že je totožný s lidským.

Cítím už pedem námitku ; novodobá fysiologie chce prohlásit živo-

ichy za stroje, jak uinil Descartes? — Ani pomyšlení. Descartes jist

jednal nesprávn upíraje zvíatm psychickou existenci a srovnávaje je se

znamenitými automaty ; Descartes vypovídal víc, než mohl dokázati —
nebo psychickou existenci nelze zvíatm práv tak upít jako dokázat.

Ostatn snad Descartes neudlal tím, že rozšíil svá nkterá pozorování

u zvíat svdící o strojové reakci, na veškery reakce, vtší chybu, než

moderní pírodozpytci, kteí i u nálevník spatují podivuhodnou intelli-

genci — opravdu lidskou, nebo se vmýšlejí se svými všemi zkušenostmi

lidskými do nepatrného kousku živé hmoty. — Tedy nejde o obnovení

názoru Descartova. Naopak, zdá se býti pravdpodobným, že innost

duševní provází vbec život, že je — abychom ekli konkrétnji, — vá-

zána vbec na živou hmotu: nebo živá hmota skládající tla všech živo-

ich a rostlin vykazuje podstatnou shodu v základních svých vlastnostech

a bylo by spíše nepedstavitelno, že vdomí objeví se teprve u lovka,
než že je pívlastkem života ústrojného vbec. Ale není možno stotožo-

vati lidské vdomí s vdomím, jež snad vyskytuje se u raka, mravence,

nálevníka. A ponvadž nemáme žádného vdeckého prostedku ku zjištní

subjektivná mimo úsudky z obdoby, které však záhy selhávají a vlastn

naprosté jistoty o existenci a jakosti subjektivná vbec dáti nemohou —
je teba zkoumati život zvíat bez pedsudk, objektivn, jako zkoumáme
jevy v pírod neživé, kterou lovk-divoch také anthropomorfisuje.

Podám na objasnní píklad, jenž snad rozptýlí zbylou nedvru
tenáovu. Kolem elektrických lamp poletuje v letních nocích spousta

hmyzu ; letí ke svtlu z velikých dálek a asto hynou za výstednost pudu
toho. Nejen laik, ak i mnozí uenci soudí, že se tm zvíatm »svtlo

líbí«, práv jako švábi a jiná zvíata »svtlo mají v ošklivosti*. Novodobá
zkoumání však ukázala, že tento let za svtlem je v podstat shodný
s obracením se rostliny ke svtlu, kteréž pece nikdo nebude pisuzovat

zálibu ve svtle. Heliotropism (obracení se ke slunci, svtlu vbec nebo

obracení se od nho: positivní a negativní h.) zove se tento zjev. A jest

jedním z mnohj^ch : tak koeny rostlin rostou k živným látkám pdy, ná-

levníci ženou se na dálku za koistí, z níž do vody vycházejí dráždící

látky; mluví se o chemotropismu (obracení se k látkám chemicky p-
sobícím — nebo odvracení se od nich : ch. positivní a negativní). Tak se

mluví o thermotropismu a jiných tropismech. Jde o reakce na podnty,
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o zvratné (reflexní) pohyby v širším smyslu. Možno je chápat zcela stro-

jov. Vzí-li za nimi njaký element psychický, ani nelze dokázat ani vy-

vrátit. Je však jedno jisto: že ohromné množství pohyb a vbec jev
životních lze vdecky analysovat bez pedsudk anthropomorfických.

Tím zbžn charakterisuju vdecký smr novodobé fysiologie nervové.

Nenarazil jsem ovšem ani zdaleka na rozmanitost individuálních názor
jednotlivých uenc. Tak na p. americký fysiolog Loeb popírá vbec v-
domí u nižších zvíat a tvrdí, že o vdomí lze mluviti jen tam, kde lze

dokázat associaní innost a pam. Nezmínil jsem se o velmi zajímavých

dkazech Betheových, jimiž pravdpodobn vykládají se i mnohé velmi

složité sociální zjevy u mravenc jako prosté strojové výkony, do nichž

si jen naivní pozorovatelé vmyslili lidské stavy duševní. Zajdu na to jindy.

Dr. E. Babák.v v

eská Mysl. asopis filosofický. Orgán filosofické jednoty v Praze.

Redigují: Fr. ada, Fr. Drtina, Fr. Krejí. »eská mysl« vychází dvou-

msín v sešitech ptiarchových. Pedplácí se: na Y2 ^^^^ ^ 4- —
, na

rok K 8"— . Jednotlivé sešity po K. 1*40.

Studentské smry. Vydává A. Heinrich. — Vycházejí msín
(krom prázdnin). — Redakce a administrace v Praze ís. 178-III. Ped-
platné obnáší na semestr 3 K, pro studenty a uitele (pímo v admini-

straci) 2 K, jednotlivá ísla po 60 h., pro studenty a uitele (v admini-

straci) 40 hal. Pi odebrání aspo 10 ex. sleva.

eské knihovnictví. asopis vnovaný potebám eských knihoven.

Vydavatel a redaktor . Dr. Zdenk V. Tobolka. Vychází vždy 1 . dne v m-
síci o 32 stranách. Pedplatné v Praze a v knihkupectvích obnáší na celý

rok 12 K, na pl léta 7 K. 25 h, na tvrt léta 4 K. 26 h. poštou na

celý rok 12 K 24 h, na pl léta 6 K 37 h, na tvrt léta 3 K 26 h.

Jednotlivá ísla se neprodávají. Dopisy a všecky 7.ásilky redakní butež
adresovány Dru Zd. V. Tobolkovi v Praze (Sokolská t. . 50.) ;

pedplatné

i všecky objednávky a dotazy administraní a expediní nakladateli Dru
Frant. Bakovskému v Praze.

Výroní zpráva eskoslovanské Jednoty v Praze za tvrtý rok

správní 1899.

Hlavní inností roku minulého bylo podporování slovenské
mládeže studující na školách eských. — Protože pak prostedky
hmotné v dob letní scházely se neobyejn skrovn a eskoslovanská Jed-

nota krom základního fondu, utvoeného z odkaz po zesnulém studu-

jícím Juliu Mackovi (300 zl.), který byl po srážce poplatku ddického
Jednot vyplacen a po zesnulých manželích Rottových (200 zl.), který jí

byl správou eského klubu odevzdán, jiných hotovostí nemla v záloze,

byla nucena obmeziti a zmenšiti stipendia až posud poskytovaná a usta-

novil výbor sumu nejvyšší pro stední školy 80 zl. pi žácích s vyzna-

menáním studujících a 50 zl. pro žáky studující s prospchem aspo
dobrým, pro eskoslovanskou obchodní akademii a pro školy malíské
stipendia po 100 zl. a pro studující na vysokém uení po 50 zl.

Pi tom bylo usneseno, nových stipendií prozatím nevypisovati a

udliti podporu jen žákm až posud podporovaným, aby aspo tito ve

studiu zdržováni nebyli.
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Byly pak udleny podpory tyto

:

desíti žákm eské realky v Hodonín zl. 650.—
tem žákm eského gymnasia ve Strážnici » 180*

—

dvma žakám dívího ústav Vesnina v Brn a hr. Pottinga

v Olomouci » 100"—
tyem poslucham vysokých škol technických v Praze . . » 200*

—

jednomu studujícímu lékaství v Praze » 50*—
tyem studujícím na eskoslovanské obchodní akademii . . » 400*—
tem žákm malíské akademie » 300"

—

Celkem piknuto bylo za školní rok 1809—1900 27 studu-

jícím zl. 1880-—
Roku pedcházejícího bylo podporováno 26 studujících a náklad na ona
stipendia inil 5270 zl.

Studující na drážanské umlecké akademii i letos ponechán již

i proto, že projevil pilnost a nadání tak veliké, že bhem roku postoupil

do vyššího oddlení, a z pravidla každý poslucha tohoto ústavu musí
v každém oddlení pobýti po ti až tyi semestry. Nad to pak obtíže

k pedstoupení na pražskou akademii malískou byly veliké a nepeko-
natelné.

Ve prospch menšin eskj'-ch ve Slezsku a v Rakousích obmezil se

výbor na akci knižní.

Uovská akce nedosáhla roku letošního rozsahu tak velikého

jako v létech minulých; pes to však u slovenských pibylo.

Má-li agenda tato pinésti ovoce ješt hojnjší, bylo by hlavn teba,

aby dvrníci eskoslovanské Jednoty k uení se v echách vybízeli

hochy zdravé, pilné, snaživé ; z takových utvoí se po náležitém vzdlání
se v odborném i školním ádný dorost národn-uvdomlých mistr a

obchodník, jichž na Slovensku jest tak velice teba. — Nelze pece upíti,

že Slovák v eské škole a u eského mistra, milován a mezi svými
mnohem více prospje a uiní pokroky mnohem vtší, nežli u nmeckého
mistra ve Vídni nebo u maarského v Uhrách, kde stále jest jen vysmíván
a odstrkován pro svou neznalost ei nmecké nebo maarské a kde také

a docela pirozen —jak i odprci naši nuceni byli uznati — v odborném
vzdlání velmi málo vyzíská a ve školním zcela nieho. Výchova ta pak
arci psobí na charakter lovka a nepispívá nikterak k národní uvdo-
mlosti.

S druhé strany pak bylo by podnikání tomuto na prospch, aby se

k provádní jeho pihlásilo více pracovník, kteí by o vc chtli se

starati.

Myslíme, že v každém vtším mst eském i moravském nalezl by
se pítel utiskovaného Slovenska, který by vzal na sebe úkol, opatiti do
roka aspo dvma slovenským um místa spolehlivá a slušná, aby tím
vci prospl.

Tak by se nejlépe osvdila vzájemnost eskoslovanská, o níž se

u nás tolik horuje.

estnou doktorkou filosofické fakulty Vídenské ke svým 70. na-

narozeninám jmenována byla moravská spisovatelka nmecká paní Marie
von Ebner-Eschenbach.
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Zvláštní asopis pro studium pravzniku a vývoje kesanství
vychází pod tímto titulem : Zeitschrift fúr die neutestamentliche Wissen-

schaft und die Kunde des Urchristentums. Vydává Dr. E. Preuschen.. Roník
o 4 ses. 10 mk.

Oprava. Pan Karel Pekárek, stavitel v Sumburku nad Dsnou,
žádá za uveejnní násl. opravy:

V asopise -Naše Doba«, roník VII. ses. 6. str. 433, jest po-

známka :

»Dležitý jest mlýn Mezivo na Kamenici v Plavech. Patí Pekárkovi,

ale je na prodej.*

Ku konci stránky pak jest vysvtlení železnobrodské záložny, jest

též prý ochotna prodat ho Nmcm.
Tedy pípad Slejhar

!

Proti tomuto vtším dílem nesprávnému podání se ohrazuji a prosím

následujicí vysvtlení uveejniti

:

»Že velmi dležitý jest mlýn Mezivo na Kamenici v Plavech, pi

kterém je veliká vodní hnací síla a rozloha luní pro pípadné rozestavení

stávajících dvou budov, jest pravda, nepatí však železnobrodské záložn

a nikomu jinému než-li mn a nedojde to také ani k pípadu Slejharovu.

O prodeji tohoto mlýna nebylo dosud ei, an se práv letos vodovod,

totiž jez, pítoková a odtoková struha znovu zaizuje a zvtšuje tak, aby

se co možná nejvtší vodní hnací síly dosáhlo.

«

Vi tomuto vysvtlení podotýkám, že moje tvrzení nebyla libovolná,

ale dle místních a vkolních zpráv podaná. Z rzných tch zpráv vybral

jsem nejmírnjší. Pokud vysvtlení pán Pekárkovo je skutenou opravou

tenáové snadno posoudí sami. J. Zásadský.

Oprava. Ve lánku »Nová škola* v . 1. na str. 18 . 15 sh. ti místo

mstem í sto.



Pée o zdravotnictví v echách
r. 1896—1898.

Nedávno vyšUi ze státní knihtiskárny Pražské objemná kniha '),

vyliující zdravotní pomry a zaízení za léta nadepsaná, kniha

phiá suchých íslic a officielne držených výklad, tedy kniha, která

není píhodnou lekturou pro širší obecenstvo. Ale pes to jest to

kniha pouná, z níž lze leccos vyísti, co je — mimo zdravotnictví

— pro naše pomry velice význané. Chci strun, pokud se v rámec

tohoto listu hodí, poukázati na nejdležitjší údaje úedního toho

spisu a pipojiti i své úvahy a názory,, jež, by snad nedosáhly

všeobecného souhlasu, jsou dobe mínny a na vlastní zkušenosti

založen3^

Pedem se asi tázati budeme : jest viditelný aspo njaký úspch
opatení zdravotních ? Víme, jak se nerado vydává na zdravotnictví,

jak se mnohdy hubuje na »výmysly zbytené* ap.; proto má zpráva

taková v^^vrátiti námitky a ukázati, že byla innost ve smru tom

úspšná. A toho podává zpráva dkaz nkolik. Tak poznamenává

stálé klesání úmrtnosti celkové: prmr let 1870—79 byl

29-397oo obyv. (t. j. zemelo 29-39 ze 1000 obyv.), v 1. 1880-1889

klesl na 2875, kdežto r. 1898 bj-la úmrtnost jen 24-57oo- Ponvadž
úmrtnost ídí se dle nemocnosti a tato je v prvé ad špatnými

pomry zdravotními podporována, lze logicky usouditi, že tyto

se lepší a tudíž jak nemocnost tak úmrtnost klesá.

To ješt lépe dokazují nemoci nakažlivé, pi nichž mže
zakroení se stranj^ úedních orgán zdravotních tím lépe a úin-

nji se provádti. A tu vidíme, že v posledním desítiletí 1889—1898

pipadlo ze 100 úmrtí na infekní nemoce: 19"9, 17'7, 18"9, 17'6,

^) Zpráva o porrrech a zaízeních zdravotních v království eském za rok

18f6— 1898. Vydal dr. H. Pele. c. k. dvorní rada atd. (Stran 358 velik. formáti

s etnými pílohami a diagramy).

NAŠE DOBA. R. VIII., . 3. 1900. 20. prosince. 11
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16, 17-4, 9.7, 9-6, 9'2, 10-3, ili r. 1898 zemelo z 10.000 obyv.

jen 25.9, kdežto v r. 1889 ješt 51.1 osob nemocemi tmi. Ted\^

umírá nyní o polovinu mén lidí nákazou, než pi-ed provedením

zdravotní organisace, jež potebovala ovšem nkolik let, než mohla

se vykázati úspchy zcela zejmými ^)

Úspchy ty jeví se zvlášt u tí nemocí zcela pesn a sice

u neštovic, stevního tyfu a záškrtu, pi nichž nám ješt jiné pro-

stedky pomáhaly (okování, šeroterapie). V 1. 1878, 1888 a 1898

zemelo osob: neštovicemi 5016, 4344, O; tyfem 2358, 1702, 713;

záškrtem 9448, 8629, 3129. — Z toho vidno, že povinné hlášení

nemocí nakažlivých a písné provádní desinfekce snižuje úmrtnost

proto, že i nemocnost se obmezí ; na p. pravých neštovic hlá-

šeno v 1. 1892-98: 7092, 3889, 838, 26, 56, 21, 4.

Další píina snižování nemocnosti a úmrtnosti jest stejno-

mrnjší rozdlení léka po venkov, jež nastalo prove-

dením zdravotní organisace a zvtšením potu léka vbec. ímž
lze snadnji dosíci pomoci lékaské. Bylo ve službách obcí léka
v 1. 1896-98: 948, 967, 973; všech léka (a ranléka) bylo

2131, 2255, 2380 ili pipadl 1 léka na 2750, 2620, 2500 obyv.

Pibývá tedy léka, což jest s prospchem pro obyvatelstvo, ale

ovšem v neprospch léka samých
;
pro, vyložil jsem ve svém

zmínném lánku.

Na organisaci zdravotní pak závisí i zlepšování pomr
zdravotních vbec, provádní hygienických opatení a huma-
nitních zaízení. A není v oboru tom práce posud taková, jaká

by se strany obcí a okres býti mla, pece i tu jest dosti vyko-

náno. O tom pkný pehled podává se ve píloze 1 (strany I.—XXL),

Dobrým popudem bylo jubileum 501etého panování našeho krále

a císae, za kterou píinou založeny, resp. doplnny a zorgani-

sovány tyto ústavy: 25 nemocnic, 27 chorobinc, 16 sirotinc,

71 chudobinc a ústav zaopatovacích, 13 opatroven, 13 ústav
polévkových a j. ; dále zízeno 26 vodovod a 3 lidové lázn atd. ^)

Jest chvály hodno oslavovati radji jubilea takovými skutky než

prázdnými slavnostmi . . .

Výsledek práce na poli zdravotním jeví se ješt v jiném smru,
totiž vzrstem obyvatelstva, a ovšem ne zcela zejm. Na
p. ve Francii poet jeho nevzrstá pes to, že úmrtnos je malá,

^) Toto je novou podporou požadavku, ve lánku mém »Vci lékaské*

loni (str. 641—647) vysloveného.

*) Divno, že dlnické domky jako ás obytního zdravotnictví nedošly od

nikoho podpory (vyjímaje neuvedený dar Chrudimské spoitelny).



163

a to proto, že pebytek živ rozených nad úmrtími je velice malý.

V Cechách je pebytek tento dosti znaný. Narodilo se v 1. 1896— 98

živých dtí 218914 (z= 37-367oo obyv.), 215648 (=: SZ-S"/J 214291

(= 36-007J; zemelo. 147653, 150161, 149098 =: 25-22, 25.42,

24-57oo obyv. Obnášel tedy pebytek onen: 71261, 65487, 65193

= 12-16, 11.08, 10-957oo obyv. Pebývá tudíž prmrn 107ooObyv.;
proto, pes sthování se do ciziny, obyvatelstvo ech roste; r. 1869

bylo 5105682, vr. 1880 5529122, r. 1890 5808702, koncem r. 1898

5951123.

Srovnáme-li vsak tento skutený píbytek, jenž iní za 8 let

posledních jen 142421 osob (ron 17800), s pebytkem živ ro-

zených, vidíme, jak ohromný poet se tu ztrácí^). Tato ztráta je

zavinna vedle jiných píin jmenovit velikou úmrtností
v dtském vku (0-15 let). Ze 100 zemelých bylo v 1. 1895-98
dtí:

ve vku do 1 msíce . . . 14-82, 14-14, 13'25, 13-23

do 1 roku .... 38-63, 35*99, 35-82, 34.03

do 5 rok .... 47-56. 47-29, 47-06, 46-84

od 5 do 15 let . . 3-66, 3-38, 3-35, 3-59

To znaí jinými slovy, že z 1000 živ narozených dtí zeme
bhem 1 msíce asi ^/j^, bhem 1 roku '^j^, bhem prvých 5 let

života ^3 ! Úmrtnost sice i tu klesá, ale pece jest jen dosti znaná,
což tím více padá na váhu, že v nkterých okresích je pece jen

pomrn malá (pod 407o úmrtí všech, na p. Duba 33-4, Dvr Krá-

lové 37-26, Jablonné 38*8, Králové Hradec 38.9, Nové Msto a Ro-

kycany 39-2, Mnich. Hradišt 39-3). Právem se pak tážeme, pro
prmrn není úmrtnost ta všude pod 407oj ^ odpov dosta-

neme, podíváme-li se, které okresy vykazují zvlášt velkou úmrtnost

dtí. Jsou to : a) okresy prmyslové a hornické, jako Jáchymov
62.9, Duchcov 62-5, Most 56-7, Liberec 56-3, Teplice 56-2, Kladno

55-2, Ústí n. L. 54-5, Píbram 54-2, Slané 53, Kada 53, Falknov

52-9, Zatec 52-4, Chomutov 51.97ooí b) okresy, v nichž je mnoho
nalezenc na výchov, jako Lede 59-4, Tábor 57-8, Pelhimov
55-8, Hora Kutná 53-9, Polika 52-2, Brod Nmecký 50-67oo;
okresy kol Prahy ^), jako Vinohrady 56*2, Smíchov 55.5, Karlín 51.2.

^) Upozorniti ješt nutno, že v 1. 18^0— 1880 pibylo ron 42340 osob,

r. 1881—1890 však 28950 a v 1. 1891-98 jen 17802, tedj- že pes píznivjší zdra-

votní pomry píbytku ubývá. Z toho lze souditi, že sthování ze zem je stále

vtší a vtší, zjev jist vážný.

^) Praha sama jeví malou úmrtnos dtí (27-057o) a to asi proto, že pracovní

a chudší lid bydlí více v okolních obcích.

11*
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Tyto íslice illustrují nejlépe význam hygieny pro sociální

pomry. Nebo ukazují, že zdravotní pomry lidu dlného nejsou

ješt takové, jaké b}^ mly býti (í vinou, lze snadno dokázati) a že

jest povinností píslušných initel o nápravu se postarati. Hlavn

bývají obytné místnosti nedostatený, což se ani vydáním zákona

o stavb levných obydlí nezlepšilo, a mimo to je celá výchova

dtí velice vadná: jsou dti svovány cizím lidem anebo pone-

chány samy sob, špatn živeny a nedostaten oblékány. Nemoci

z toho plynoucí, totiž choroby dýchadel, zažívadel a známá ki-

vice, poukazují jasn, kde lze zjednati nápravu. Vedle pouení lidu

o významu hygieny vku dtského má býti postaráno v centrech

prmyslových a báských o útulky pro dti, kde by se jim po

celý den dostalo ošetení, a o zlepšení obytných pomr zizováním

dom dlnických s levnými byty.

Tímto by se však posloužilo i dlníkm samým, nebo i cel-

ková úmrtnos okres hojn lidem pracovním obydlených je znaná,

na p. Most 347oo (o l^^oo více než prmr!) Duchcov 34.4, Trut-

nov 30-3, Teplice 34*20, Falknov 29-2, Píbram 27.027,o atd. Jakkoli

se hygienickými a záchrannými opateními v podnicích dotyných

znan zmenšilo zlo ze práce tovární, hornické a p. plynoucí,

pece ješt zbývá mnoho vykonati, aby dlník nalézal se pibližn

v takových pomrech, jako lovk t. zv. stedních tíd.

Nebezpeí s prací tlesnou spojené vysvítá též z oddílu o n e-

mocenských pokladnách, struného, ale pece velmi pou-
ného. Ze 1000 obyvatel, ve stáí výdlku schopného, zmírá ron
prmrn 6"65, kdežto z téhož potu len nemocen, pokladen 10.

— Jaký význam pak by mlo snížení nemocnosti i úmrtnosti v této

tíd obyvatelstva, lze souditi z toho, že r. 1897 byl}^ ve 1202 po-

kladnách 597363 osoby, jež se svými rodinami representují jist asi

Vs obyvatelstva Cech.

Se stanoviska sociálního mohly by ješt dv okolnosti býti zají-

mavý. První týká se potu nemanželských dtí, jež mohou býti

též nepímým dkazem nepíznivých pomr výdlkových. (Aspo
asto se mi na omluvu konkubinátu, z nhož nkdy více dtí zplozeno,

uvádí, že výdlky nejsou takové, aby se mohla domácnost spolená

zaíditi a poplatky s oddáním spojené zaplatiti-'). A tu vidíme, že

okresy s etným lidem pracovným a pak okresy horské vykazují

^) Ješt jeden dvod bývá uvádn : žena nechce satkem pro své neman-

želské dti ztratiti píslušnos dle jejího mínní výhodnjší, na p. žena do Prahy

píslušná žije asto po léta s mužem, do njaké malé obce píslušným, majíc s ním

dosti etnou rodinu.
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znané procento »dtí bez otce.« Zemský prmr tchto je 137o živé

rozených. Nad 20'''„ mají okresy Falknov, Jáchymov, Kada, Kra-

slice, Planá, Podboany, Vary Karlovy, Tachov, i j.; kdežto velmi

málo (5—8%) mají okresy Benešov, Blatná, Brod ., Hoovice,

Korá Kutná, Strakonice (jen 4.94) a velmi etné okresy stedních

ech (34 es.), tedy výlun rolnické, pod 10%. Ze 57 es. okres

je ve 54 mén než 13% a jen ve 3 více, kdežto ze 35 nmec, je

ve 29 více a jen v 6 mén. Ponkud snad psobí tu blízkost Pražské

porodnice, že v okresích kol Prahy je menší % nemanželských

dtí (v Praze je jich 48% !), ale pes to je nápadné veliké procento

ve jmenovaných okresích, což lze si snad jen horšími pomry cel-

kovými vysvtliti.

Druhá okolnost je rozložení nalezenc, kteí se dávají na

výchovu do rodin. Jsou to v^^lun eské okresy, kde se tito opu-

štnci nalézají a sice Benešov 1010 nal.. Brod . 623, Brod N.

607, Hradec Jind. 201, Karlín 164, Klatovy 189, Kolín 414, Hora

Kutná 1161, Lede 1632, Litomyšl 124, Milevsko 323, Pelhimov

1553, Polika 243, Píbram 402, .Sedlany (H>7, Smíchov 230, Tábor

1943, Tebo 343, Vinohrady Král. 398. Ze 13513 nalezenc z ústav

Pražského a Vídeského je v 19 okr. 12258 ili 907o- Vyjma okresy

kol Prahy ') lze tvrditi, že nalezenci berou se na vychování, aby

plat na n pomohl hraditi domácí nedostatek. Kapitola o tchto

ubohých tvorech, je velice pouná a smutná . . .

Hromadní jich v jistých okresích má za následek též zna-
njší jich úmrtnost a mlo by se toho dbáti, aby byli stejnomrnji

rozloženi. Správa nalezince vydá dít tm, kdož se hlásí, je tedy

teba, aby se o n hlásili i z jiných okres, kde by pro dti ty

byly lepší pomry, na p. okr. Mlník (je jich jen 28), Roudnice

(13), Boleslav Ml. (24), Hradec Král. (7), Litomice (11) atd.

Anebo lze ze zdravotního stavu nalezenc v cizím ošetování

utvoiti si jiný úsudek, totiž že by bylo dobe zrušiti nalezinec

a vydati vžd}- dít matce. Snad by se tím podailo snížiti velkou

jich úmrtnost, nebo je dokázáno, že sice úmrtnost nemanželských

dtí je vtší než manželských, ale onch že mén umírá, jsou-li

v ošetování matky, než u cizích lidí. Ne láska, nýbrž ziskuchtivost

nutí ženj^ bráti si »Pražáta« do ošetování a tím je z valné ásti

vysvtleno, pro jich tolik umírá. Na Morav není nalezince a tudíž

není nalezenc, a stav dtí nemanželských není horší než u nás.

^) Tu je mnoho matek, že si berou své nemanželské dti do ošetování, ale

tak, že pstounem je jiná, jí píbuzná osoba.
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Konen mají na stav zdravotní obyvatelstva vliv nemalý z a-

ízení humanitní, rzné ústavy urené pro nemocné, choré

a staré, k práci neschopné lidi, jakož i dti.' Tu pak v prvé ad
uvésti nutno péi o chudé k práci neschopné osoby, jež jevila se

takto: V 6070 obcích stávaly chudinské ústavy, jež podlily 91864

osob tak, že prmrn 1 chudý obdržel za rok 17 zl. 58 kr. ili

denn ani ne 5 kr. (!) Nejvíce podpor dávají Praha a Liberec (až

60 kr. ron na 1 hlavu obyvatelstva) ; kdežto prmrn v okresích

je pomr ten 20—30 kr., ale v nkterých jen 8—10 kr. —
Vlastní chudobince byly jen 503 se 3629 m. a 5204 ž., což je

poet dosti malý. Nebo osoba k práci neschopná má býti vždy

jen v chudobinci zaopatena, a ne posýlána »od ísla k íslu« anebo

tak chatrn podporována, aby musila žebrati. — K ústavm tm
patí chorobince, jichž bylo mimo Pražský pouze 6 okresních

se 360 osobami. — Kdo na pochzkách eskými kraji vidl etné

chromé i jinak zmrzaené nebo nemocemi, stáím a j. stížené osoby,

jež obtžují žebráním, pizná mi, že na tomto poli zbývá nám ješt

mnoho dohánti. Jak se posud podpora chudých a chorých leckde

pojímá, není dstojno naší doby.

Podobn málo staráme se o sirotky: jsou pouze 44 ústavy

se 816 hochy a 641 dvaty. Sirotince mají velikou dležitos pro

zmenšení zloinnosti, nebo z opuštných dtí rekrutuje se nejvíce

materiál soud. A podobný význam mají vychovatelny, pracovny

a p., jichž poet posud je nevalný. Ve zpráv zmínka se iní

pouze o 4 pracovnách, v nichž bylo 1592 m. a 213 ž.

Že pak ani o t. zv. choré není dobe postaráno, vidno z to-

hoto: jsou jen 3 ústavy pro slepé se 163 m. a 180 ž., ale mimo
ústavy je slepc 3233^), hluchonmých ve 4 ústavech je 383,

mimo n 5076; kretin je mimo ústavy 2053 (tyto dvoje kate-

gorie nepodmiují ovšem vždy neschopnost k práci).

A pokud se nemocných osob týe, není ani tu ješt vše

v poádku: je nemocnic málo. Bylo veejných 75 se 7323 lžky
a 93 soukromé se 2185 lžky, úhrnem tedy 9608 lžek. Poítá-li

se 1 lžko na 500 obyv., mlo by lžek býti aspo 11900 a chybí

jich tedy 2292. Vykládati význam nemocnic není teba; vždy snad

každý uzná, že ošetování v ústav dle nejlepších hygienických

') Ubývání slepc vysvtloval bych si tím, že jest lépe o pomoc lékaskou

postaráno i pi nemocech oí dtí (kde porodní báby neoprávnným léením osle-

pnutí zavinují); aspo píiny této ubývá; a mimo to, že ubylo, resp. zmizely

neštovice, které byly asto píinou oslepnutí.
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zásad znzeném, provádní operací a p. musí se setkati s lepšími

výsledky než ponechú-li se nemocný v pomrech, jež jsou velice

asto více než jen nepíznivé. Proto jest žádoucno, aby brzy m
náš venkov dostatek moderních nemocnic.^)

Ježto pak náklad na n je znaný, ml by stát pispti naí

stavbu ústav takových z prostedk, jež mu tak hojn z naš

zem plynou, a to tím spíše, že si na tyto, autonomními sbory

stavné a vydržované ústavy vyhrazuje za souhlasu (!) zemského

výboru znaná práva, stanovená zvláštní » instrukcí pro c. k. okresní

lékae ohledn konání dozoru nad všeob. veejn. nemocnicemi.*

Vbec je podivno, že o zdravotnictví vydává se zpráva jen

státním úadem. Vždy stát pispívá na zaízení veejné mrou ne-

patrnou (není-li mimoádných opatení pi epidemiích) a pece musí

jeho orgánm sloužiti kde kdo, jenž je z fond obecních, okresních

a zemských placen, i všichni autonomní úadové. O tom bylo dobe
na snmu eeno : Zem platí, stát porouí. Dnes jsou obvodní a

obecní, jakož i nemocniní lékai spíše orgány státními než samo-

správnými, podávajíce zprávy o své innosti politickým úadm,
a divn to psobí, že v dob, kdy domáháme se samostatnjšího

postavení naší vlasti, popouštíme jedno po druhém státu. Že tomu
tak, je jedním z dkaz i zpráva, z níž jsem erpal popud k tomuto

lánku.

Snad brzy budu moci referovati o zdravotní zpráv, vydané

zemským výborem, ímž doplní se vhodné posud vydané zprávy

o zemských ústavech. MUDr. Vladimír Preininger.

') Ostatn tch není ani v Praze, vyjímaje jeden pavillon v c. k. nemocnici

a dostavované nemocnice dtskou a Vinohradskou.



Slezsko.

(Dokonení.)

Poláci slibovali, že po Sviežym budou kandidovtiti echa. Ml
by to býti rada Hrubý. Toho však nechtjí, vykonal píliš mnoho

pro eskou vc. Ale oni nechtjí vbec žádného echa. Bez našich

hlas však sami nezvítzí — aspo v V. kurii ne — a ani ve IV.

na ponejprv. Dohnali bychom je k užším volbám a naše hlasy by

padly víc na váhu — mohli bychom více docílit, než pi nynjší

shod. A v V. kurii zvlášt — tam nás nechají možná i Poláci

sami na holikách, aspo z velké ásti. Bojí se Cingra a dlají

mu ústupky kde jen mohou. Budoucnost naše na Tšínsku je z ve-

liké ásti, ba z vtšiny v dlnictvu. A to máme od sebe odvracet

na dobro, odhazovat je, k vli nejistému, ba pímo nebezpenému
spojenci ? Pomry dospty tak daleko, že se nám zdá teba pocti-

vého, oteveného boje, aby se odklidilo dusno, které se za dosa-

vadní shody nahromadilo. Dlouho by ani s námi v boji nevydrželi

— potebují nás, aby sami se svým prorazili. A k tomu : Co nám
pomže naše »nerušená« shoda, když se jí vydáváme v nebezpeí,

že ztratíme až na malé výjimky své posice na Tšínsku? Koho
budou potom naši poslanci zastupovat? Je-li ješt možno — ale

pochybujeme o tom — bylo by ovšem lépe vybojovat boj mimo
volby.

Ze všeho, co dosaváde eeno, vysvítá již ásten, jakého

smýšlení jsou vdcové slezští. Stísnné pomry nutí je, aby mli
»ohledy«, a velil<é ohledy na politické vedení v echách a na

Morav. Práv proto jsme u nás ve .Slezsku vbec velice zdrženliví

a opatrní v posuzování politiky eských poslanc ; mohli bychom
pijíti i o ten slabounký paprsek pízn, který na nás vyzaují, ne-

mohli bychom už tak úinn ukazovat lidu na solidaritu. Toho
druhu jsou asi dvody naší zdrženlivosti, a je jisto, že každá ne-

šikovnost eské politiky mstí se nejvíc na nás. Zrušení jazj^kových

I



169

naízení a praxe nynjší ve Slezsku jsou nejnovjším dkazem.

Proto více mlíme, neozýváme se. Ale pece máme zde všichni

skoro strach z obstrukní nálady našich zástupc, a ozvali jsme se,

teba dosti nesmle, na schzi v Neplachovicích.

Jsme malí, je nás málo, byli bychom rádi vtší, a této touze

do jisté míry lahodí státoprávní program. Neví mu ani naši

vdcové, dlají to víc k vli nynjšímu vedení eskému, že se

k nmu tak »nadšen* hlásí, a tší se na p. jak naši resoluci

budou otiskovat »Národní Listy* a po nich kde který list a lístek.

Jinak je naše politické vedení hodn konservativní a do jisté

míry klerikální. Je to snadno pochopitelno. Knží je nejvíc v poli-

tice inno, mají u Slezského lidu dosud nejvíc dvry. ekl jsem

do jisté míry klerikální. U nás ve Slezsku jsou rozdíly stran mnohem
mírnjší než jinde, aspo stran eských. Tlumíme je vbec
všichni, protože je teba každého lovka jak chleba. Kdo chce

pracovat, a je takový neb onaký, každý dostane místo. Je to

doposaváde takový mlky uzavený kompromis pod quasi hege-

monií duchovenstva, které však zde nevystupuje tak úton, jako

na Morav nebo jinde.

Jací jsou naši poslancové? Vytýká se jim nyní, že mají málo

styku s lidem, že se mu jaksi odcizují. Ale z veliké ásti neprávem.

Dr. Stratil je pístupný každému, v zemském výbore a u vlády

vbec jsou služby ieho neocenitelný. Má u vlády nejvíc vlivu, ze

všech našich poslanc. Rada Hrubý je il}^, je v dobrém styku se

svými volii, pracuje skuten a svdomit a politik je dobrý. Je

snad nejpopulárnjší z našich poslanc a ne zadarmo. Svojí in-

ností pi-ináší opravdu velikou ob.
Jedin u dra. Grudy nejsou výitky bez podstaty. Jeho po-

vaha je píliš autokratická, než aby mohl býti v dvrnjším, ba

vbec jen dobrém styku s lidmi. Jeho jednání je už známo všude

a odráží mnoho lidí od práce. Tím prý zavinn úpadek naší vci

v Kateiinkách. Uml by býti pánem,' ale vdcem býti neumí.

Než podívejme se pece jen blíže, jak tato výtka všem po-

slancm inná povstala. Všude setkáváte se s jejich jmény; kde

nejsou pedsedy, jsou místodedsedy nebo aspo leny výboru

a sice leny, na nichž spoívá vtšina práce. Mají býti všude, není

tudíž divu, že nestaí. Avšak bez viny pece jen tak zhola nejsou.

Nemají dorostu, který by práci za n pejímal. Mají-li býti volby

do správy dležitjšího podniku, je skuten tžko shledat tolik

pracovník, kolik je teba. A myslíme, že »Polit.-hospod. jednota*

by si jich byla mohla vychovat více. A zase se nám zdá, že osobní
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vci odstrašovaly mladé od její innosti. Tak aspo se tvrdí vše-

obecn a dle méiio zdání ne bez píiny.

Dnes však noví pracovníci rostou. Vzbudila je a budí jednak

ilá »Ústední hosp. spolenost, « jednak jsou to nkteí mladší

lékaové a jiní, nedávno do Slezska pišlí, mimo nkteré, kteí

o njaký rok déle jsou ve Slezsku. Rozvtvující se organisace nutí

do práce i lidi, kteí dosud málo nebo nic nedlali. A ti snad pe-
vezmou asem všecku práci drobnjší a

,
svépomocnou, tak že zá-

stupcm lidu ve snmu zbude skuten jen to, co jim patí a co

budou moci pak lépe zastat. Dlba práce provádí se u nás pomrn
rychle. A nerozdlenost práce, skupení její v málo rukou, to pra-

men výtek, protože nkolik málo lidí na práci všecku prost

nestailo.

Ze starších pracovník žijících ješt je znám léka Kolofik.

Lid jej miluje; po celém Opavsku není populárnjší osoby ; udržuje

Sokola a je tak ohniskem života mladých lidí v Opav a okolí.

Z nedostateného rozlenní organisace, jaké bylo zvlášt do

nedávná, plynula také neznalost osob. Tak byli asto voleni d-
vrníky lidé, kteí nezasluhovali ani špetky dvry. V té vci je už

mnoho napraveno. Zbývá zmínit se ješt o novinách.

Opavský Týdenník je dnes vlastn podnikem obchodním. Pro

samé ohledy nesmí se svobodnji hnout, a redakce je dobe ob-

sazena. Ale redaktor — jediný — má píliš mnoho práce. Týden-

ník je barometrem smýšlení vtšiny naší ve Slezsku. Dle ná-

tru, ovšem ne hrubého, klerikálního, vidíte, jaká je naše vtšina

ve Slezsku.

Také »Tšínské Noviny« podlehly tomuto vlivu poslední

dobou, zdá se, že více než teba, a nový frýdecký list (»SIezské

Listy) je pímo klerikální — ovšem není v nm zase politika, jako

spíše obsah pouný.
Je pirozeno, že má Slezsko takové listy — jiné by se zatím

neudržely. Kdo je politicky jiného smýšlení, spokojuje se listy

z ech a z Moravy, a lid, který dychtí po nových zprávách, ode-

bírá — vládní »Moravské Noviny. « Než ty se vypudí a než se

paralysuje zhoubný vliv, jaký mají, bude trvat hezky dlouho. Jsou

nepítelem pokroku, který by se neml jen tak pehlížet. Odebírá

se jich až píliš mnoho.

Pomr úad k lidu není zrovna nejlepší. Jak církevní, tak

svtské šetí hodn Nmc. Bojí se Schonererovského hnutí, jehož

vdcem je zde léka Túrk, zvolený v V. kurii na Opavsku. A on

sám je protivník nebezpený. V politice je sice zbrkle nacionální,
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ale není zpáteník a jako léka — nejobtavjší a nejlidumilnjší

lovk, jakého zídka jenom najdete.

Ale pece aspo na Opavsku je ponecháno pro práci pomrn
dosti volnosti. A kde by snad se chtlo zasáhnout, jako na p. na-

ízením, aby knžstvo podporovalo jen volby katolických kandidát

(katolických ovšem ve smyslu politickém), vyjde naízení celkem

na prázdno, protože pomry Slezské je iní nemožným, nepro-

veditelným. *

Choulostivjší je to na Tšínsku. Tam podporují církevní

úady Nmce a Poláky. To ekne vám každý, kdo tamní pomry
zná. Nesmí nás mýlit njaký ten groš na eské podniky, který

nkdy p. kardinál Kopp dá. Dá jist desetkrát víc na nmecké. Tak

na p. dal na nmeckou školu v Bohumín (a jsou tam už jiné

dv, ovšem klášterní) 10.000 K, v seminái vidnavském bylo p-
vodn zakázáno mluvit jinak než nmecky, ale nešlo to. A že byli

stíháni knží za to, že dopisovali úadm esky — je ješt v dobré

pamti.

V jeho smyslu pracuje nebo aspo kazí práci také nkteí

vtší pánové vikariatu Tšínského. Tak v Polské Ostrav nedá se

kanovník Bitta knžím ani skoro pohnout.

Výnos o volbách, o nmž se tolik psalo, byl vikariatem vydán

ale kardinálem zrušen, ne snad z lásky k nám, ale z pátelství

k vedoucím poUtikm Nmc Slezských.

Úady státní a zemské jsou vlastn také proti nám. Máme-li

kde svého úedníka, však se sotva smí pohnout, nmetí mají

plnou vli i v politických agitacích. Po tom, co jsem napsal už

s hora, není ani teba zvláštních doklad. To snad je také píinou,

že opavské eské gymnasium nejeví nijakého skoro vlivu na své

okolí. V Opav se íká: »Díve nesmli professoi nic dlat, aby

byli c. k. a te nedlají nic, že jsou c. k.«

Loyalita slezských Nmc je už hodn známa — je skoro na

bodu mrazu, místy hodn pod ním. Za to musíme býti tím

loyalnjšími my, tak soudí naši lidé zárove s vládními orgány.

Loyalita sahá tak daleko, že se musí president vítat v plné parád,

stílením a Bh ví ím, jenom abychom byli u vlády dobe zapsáni.

A úady rády toho užívají, teba i proti našim lidem. Tak na p.

uitel, který je ve vcech národních ilejší, než Slezská míra do-

voluje, má na krku hned zemského inspektora — ne aby se pe-

svdil o skuteném pokroku, ale vdí-li dti o kterém kde Baben-

berku (je to skutená událost) a kdo ví ješt o kom. Bda, ne-

vdí-li, Než — ubývá takového jednání, ím více roste a sílí orga-
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nisace našeho lidu. Schází jí ovsem ješt mnoho. Scházejí nám
zejména školy, zrovna od nejnižších. Tíží nás také nespravedlivý

volební ád. Je nás pece s Poláky pes 52'7o ^ máme zrovna

ptinu poslanc. Ze nám pomže jen všeobecné právo hlasovací,

je tudíž víc než jasno ovšem také spravedlivjší rozdlení okres.

To musí býti naším prvním politickým cílem — a kdo toho si peje,

je naším nejlepším spojencem.

Nmci a Poláci jsou silnjší fysicky, Nmci mimo svj poet
kapitálem, jejž mají v rukách, skoro vesms — Poláci hlavn jen

potem a pílivem z Halie. Jak velikou zbraní je Nmcm jejich

bohat vyvinuté školství, neteba vysvtlovat. Abychom se n-
jakých ješt aspo škol dodlali, bude teba dobýti Frýdku, udržet

Polskou Ostravu, posílit Klimkovice a podporovat vbec naše eské
menšiny ve mstech.

Že spojenci Nmc jsou ve Slezsku jako na Morav, ba víc

ješt, i židé, a sice i židé, kteí v Halii bývali horlivými Poláky,

neteba ani podotýkat. Ale to teba íci, že jejich postavení, hlavn

na Tšínsku, je hodn podobno postavení žid na Slovensku.

Také píiny toho stavu jsou podobny uherským. Jen že ani u nás

nemohou lidé pochopit, že nadávky a štvaní jsou zbra sprostá,

nelidská, a že nejlepším antisemitismem by byla solidní vlastní práce.

Byl bych zapomnl zmínit se o našem studentstvu. Ale je

ho málo — a nemá ješt toho významu, jaký by v pom.rech

slezských míti mohlo a mlo. Je sdruženo v »Opav« a v »Ode«.

»Odra« kdysi projektovala pracovní sjezdy, slibovala cosi jako národ-

n-sociální statistiku — co se v té vci stalo ? Zdá se nám skutené

práce na slezské studenstvo trochu málo. Co dlá naše studentstvo

pro vc Slezskou v Praze — je známo. Jen k pednáškám a si po-

zve po druhé víc pracovníky — než eníky.
To by byl tak obrázek našich pomr ve Slezsku. Bude ovšem

teba jej doplnit podrobnostmi a k tomu bude dost píležitosti v pe-
hledech událostí slezských. Zvlášt snad bude nutno pinésti pe-
hledy o stavu nynjšího života nmeckého a polského. ./. C.
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c.

23. Sociologie \' stupnici vd. Sociologie a psy-

chologie. Vda vd stává se nástrojem svým uením a svou

methodou; obojí uruje se poi-adem stupniním.

Tsný pomr jest pedevším mezi sociologií a psycho-
logií. Jevy sociální a historické jsou práv také psychickými;

lovk je v jedné a téže osob individuum své pro sebe, a!e zároveí

také lenem spolenosti, bytostí sociální. Nemže proto být výkladu

sociologického bez pomoci psychologie; na p. sociologický výklad

náboženství vyžaduje analysi psychologickou. Ovšem vidíme, co je

psychologické a co sociologické: psycholog bude analysovat cit

náboženský, pedstavy náboženské ; sociologa zajímá vznik a vývoj

náboženských organisací, najm církve, vývoj náboženství, politická

moc náboženství atd.

Tu bží práv o to, jak si formulujeme pomr individua ke

spolenosti. O tom bude kapitola zvláštní; zatím z toho pro výklad

n3'njší potebujeme jen tolik: krajní individualista, neuznávající spo-

lenosti, bude uznávat jen psychologii a sociologii bude neuznávat,

krajnímu kollektivistovi ztratí se individuum a tím i psychologie,

za to mu sociologie bude hlavní vdou duchovní. Comte na p.
podléhal kollektivismu tolik, že psychologie neuznával i z toho

dvodu, že lovk je vlastn bytostí sociální, jakožto individuum

mžeme se prý studovat jen in abstracto ; a proto je mu sociologie

vlastní vdou o lovku, psychologie ztrácí se mu v biologii.

Comte, jak už eeno, ma stupnici ist objektivistickou,

psychologie v ní místa nemá, vdomí (individuální) a pozorování

vlastního nitra nemže být zídlem psychologie, psychologie proto

zvláštní a samostatnou vdou není.

Comtev strach ped subjektivismem sociologickým a tudíž

také jeho odpor proti samostatné psychologii popularisoval Buckle,
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Žádající pro historii hlavn methodu statistickou. Podobn Marx
aEngelsse svého positivistického materialismu odpírají psychologii,

usilujíce o sociologii ist objektivistickou. Moderní evolucionism

také sesiluje positivistickou sklonnost k sociologii objektivistické,

k sociologii bez psychologie.^) Po dnes vyskytují se sociologové,

varující ped psychologií a usilující o sociologii bez psychologie.

Z tch nkteí jdou do krajností, neuznávajíce, psychologického

uení,^) kdežto jiní více upozorují na nebezbeí pro methodu so-

ciologie, prýštící z nadužívání psychologie •''). Krajností jist jsou

škodlivý a mstí se na vd; vidíme to nejlépe na Comteovi,
jak od své objektivistické methody se na konec pesmekl k method
ist subjektivistické.

24. »Psychologie sociální*. T. z v. sociální vdy
pohraniní vbec. Dnes mnoho se mluví o zvláštní »psychologii

sociální* ; methodicky i vcn se pak obor ten prohlašuje za »obor

pohraniní*. *)

Není pochybnosti, že takové obory se mohou ustavovat ; ale

bží o to, co v soustav vd znamenají: podle naši klassifikace a

stupnice skuteného mezivdí sociologického neuznáváme. Je to

dlba práce methodická, nikoli vcná. » Psychologie sociální* nám
znamená, že sociolog nkteré jevy sociální a historické podrobnji

vykládá také psychologicky. Na základ naši klassifikace a organi-

sace vd lze nám proto všecky takové a pod. pokusy náležit

klassifikovat ^).

Rozumí se nám samo sebou, že psychologie se neužívá pouze

sociologií (abstraktní), ale také sociologickými vdami konkrétními

a praktickými. Na p. ekonomika vyžaduje psychologický rozbor

pohnutek hospodáských ; vídeská škola (C. Menger) podává

psychologickou analysi pojmu hodnoty. Podobn bude politika a

jednotlivé vdy politické užívat psychologie. Podle toho mohlo by

se mluvit o psychologii ekonomické, státovdecké (nebo

státní), politické atd.

*) v ruské literatue bjflo mnoho spor o subjektivismu v sociologii; uKarje-

jeva, Vvedenie, 36, 21)7.

^) Na p. Coste, Les Principas une Sociologie objective, 1899.

') Na p. Patten, The relaion of Sociology to_Psychology (Annals of the

Amer. Academy of. Polit, and Sociál Science) 1896.

*) Nejsoustavnji Fr. Eulenburg, Uber die Moglichkeit und die Aufgaben

einer Socialpsychologie (Schmollers' Jahrb.), 1900.

^) L. Schweiger, Philosophie der Geschichte, Volkerpsychologie und Socio-

logie in ihren gegenseitigen Beziehungen (Berner Studien zur Philosophie u. ihrer

Geschichte., herausg. v. L. Stein) 1899 postrádá správné klastifikace vd.
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Hledíme-li ke skuteným pracím tohoto oboru musíme uinit

ješt jednu poznámku. Podle poadu stupniního bude rozdíl, jestli

si stanovíme sociální (sociologickou) psychologii nebo psycholo-

gickou sociologii (ekonomiku a t. p.). V prvém pípad jde o interes

psychologie, v druhém o interes sociologie. To se nám
podle pravidel stupniních a z toho, co eeno o nástrojnosti

a vzájemnosti vd rozumí samo sebou; ale nerozumí se to samo

sebou u mnohých autor, u nichž tyto pojmy methodologické jsou

zatemnny. Nebudu opakovat, že tu nebží o terminologii, nýbrž

o vcný a methodologický pomr vd; mžeme užívat slova jako:

^psychologie sociální* a j., jen když s ním spojujeme náležitý

pojem, t. j. když si stále jsme vdomi postavení sociologie v celé

soustav vdní. Bží o to, mít o pomrech vd názory ulenné
a ty bude mít jen ten, kdo si vdy správn klassifikuje a organi-

suje, kdo se propracoval k vdomí zvláštní logiky konkrétní.

Názvu: »psychologie sociální* užívá se nestejn. Ve smysle
užším, na p. pro studium uritých typ a fásí osvtných,^) nebo

k úelm paedagogickým.^)
Ve smysle širším užívá se názvu pro t. zv. psychologii

rodovou (Vólkerpsychologie.^). Její zakladatelé LazarusaStein-
thal prohlašují psychologii lovka spoleenského za ^pokraování*

psychologie individuální. Toto urení je jist více obrazné než lo-

gické; nestává se však jasnjší, teme-li, že psychologie rodová

je vdou o »duchu národ« (Volksgeist), uením o prvcích a zá-

konech duchového života národv, »Duch národ* pijat tu patrn

z doby romantické, kdy duch ten tvoil písn, zákony, e, všecko

možné. Lazarovi také duch ten je všetvoivým, a pedmtem psycho-

logie rodové je všecko, co duch tvoí.*) Ponenáhle obor psychologie

rodové zúžen byl na studium ei, mythu a mravu. V tomto rozsahu

psychologii rodovou pijímá také Wundt. '')

') Vierkandt, Naturvolker und Kulturvolker. Ein Beitrag zur Socialpsych^

logie, 1896; srv, Schultze, Psychologie der Naturvolker, 1900 (autor by se pr}'

neostýchal nazvat svj obraz ^psychologií koloniální*).

^) Baldwin, Sociál and Ethical Interpretations in mental Development.

A Study in Sociál Psycholog}-, 1897 ; Mental Development in the Child and the Race,

1897''; Vincent, The Sociál Mind and Education, 1897. Nator p, Sozialpaedagogik,

Theorie zur Willenserziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft, 1899.

*) Zeitschr. fiir Volkerpsj-chologie 1860, Úvod.

*) Ibid. 11, 396 : Laz arus tu staví proti ekonomice, jakožto vd o vnjší produkc

národ, psychologii rodovou jakožto vdu o »Gesammtheit des producirenden Geistes*

^) Wundt, Volkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwickelungsgesetze

von Sprache, Mythus und Sitte, IOO; 1: Die Sprache.
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Jiný druh studií tvoí t. zv. psychologie massová: psycho-

logický výklad nkterých, hlavn anormálních vzrušení massových.')

Co o sociální psychologii platilo by ovšem také o sociální
biologii (pathologii a t, p.) a všech podobných pokusech.

Ale vždy mjme se ped takovými dvojitý ni jmény v obory

na pozoru. Dnes je sociální (ve smysle sociologickém nebo politi-

ckém) mnoho a proto se hemží rozmanitých »sociálních« obor —
nedejme si imponovat jménem

!

25. Sociologické vdy »pomocné«. Upozornil jsem na

pojem vdy »pomocné«. Zase nemáme nic proti názvu, bží o smysl

a obsah. Chtl-li by kdo psychologii nazvat pomocnou vdou socio-

logie, nic nenamítám, pokud pojem má smysl; avšak pravý smysl

pojem mže mít jen potud, pokud je dán pirozenou klassifikací

a stupnioní organisací vd. Bez ní rozplývá se v methodické nic.

Píklad tomu u L. Steina. '^) Stein neuril pesn pojmu

a obsahu sociologie; pokládají za »pohraniní« s djinami, obzvlášt

djinami kulturními a tilosofií djin, srovnávací éthnografií a an-

thropologií, ekonomikou a morální statistikou. Sociologie (snad také

jiné vdy sociální, autor to neíká jasn) má tyco vdy »pomocné« :

a) biologii, anthropologii, ethnograíii, palaeontologii, demografii, mo-

rální statistiku, poet pravdpodobnosti ; »pomocnými« jsou dále

:

b) kriminální anthropologie, soudní medicína, djiny vbec a kul-

turní zvlášt, filosofie djin a ekonomika; c) »právo, náboženství,

politika, sociální logika a ethika, dále všecky discipliny, které jako

na p. morální statistika mají za pedmt imperativy sociálního

jednání. «
^)

To je docela nemethodické nakupení všech možných vd, bez

všeho methodologického poádku. Jak pro boha tch »pomocných«

vd užít? De facto jsou to vdy všecky, povážíme-li, že sociologie

také úzce je spojena s uvedenými vdami »pohraniními«.

Do toho chaosu pivede poad jen konkrétní logika. Ustupníme

si vdy abstraktní, ujasníme si pomr abstraktní sociologie k soci-

') Tarde, l^es lois de rimitation, 1895; Le Bon, Ps3^chologie des foules,

1896; Sighele, La folia deliquente. Studio di psichologia colletiva, 1892; La coppia

crimminale. Studio di psichologia morbosa 1897; Lomhroso und Laschi, Der

polit. Verbrecher und die Revolution, (ed. H. Kurella), 1891, 92. Sem lze pipoíst

psychologické líení jakobín a revoluce vbe-, již podal Taine ve své historii

francouz. revoluce a j.

*) Wesen und Aufgabe der Sociologie, 5.

^) Uvádím do slova, proto že se vedle sebe staví vdy a sociální skutenosti

:

vedle morální statistiky a ethiky náboženství (ne filosofie náboženství).
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álním vdám konkrétním a praktickým a pak ovšem nejasný pomr
vd »pomocných « zmizí.

26. Sociologie, vdy pírodní a mathematika. Spo-

lenost není pouze organisací duch, ale zárove tl ; proto sociolog

musí být vdecky pipraven také vdami pírodními.

Pedevším biologii potebuje nejen k vli psychologii, ale

sociolog musí posuzovat pirozený vzrst spolenosti (populacioni-

stika) a musí studovat vliv pírody na spolenost (mesologie). Ob-

zvlášt pozornost zasluhují dnes také problémy »sociáiní patho-

logie« a »sociální therapeutikj^* (tyto obory shrnuje vjednoWorms).
Biologie (pojem bere se tu v moderním pojímání t. zv. biologie

všeobecné) sociologovi poslouží mnohou analogií. Vzniká zviáŠtní

a samostatné studium zvíecí »spolenosti« ^) a vbec moderní evo-

lucionism, usilující o historii zvíectva, poskytne sociologii mnohý
podnt k pemyšlení a srovnání. Obzvlášt konkrétní obory bio-

logické, najm zoologie, stávají se prodloužením historie lovcké;
také geologie a zempis spojují se s historií a vzniká obor t. zv,

archaeologie neboli praehistorie. ^)

Nejen uením, také methodou biologie a vdy pírodní vbec
sociologovi mohou sloužit. V biologii jsou jevy již hodn kompliko-

vané; konstatování skutených píin mže být vzorem pro kon-

statování píin složitých jev sociálních a t. d.

.Skuten sociologie od Comtea poínajíc k pírodov^dcm
do školy chodila a chodí. Bez mála bych ekl, píliš mnoho a dlouho.

Svdí o tom nejen název sociologie : sociální fysika ale také termino-

logie: statika — dynamika, kinetika aj. a hlavn názor, že spole-

nost je organism. Avšak jak nechceme, aby sociologie se ztrácela

v psychologii, tak musíme zavrhnout smr sociologický, který šmahem
pejímá uení a methodu biologickou, ímž sociologie se stává

pouhou biologickou analogií. O tomto zneužití analogie budeme
muset pojednávat jinde ješt obšírnji.

Pesnost pírodovdy a ješt více její technické úspchy mnohé
socilogy, podobn jako psychology, vedly ku peceování pírodovd
pro uení a methodu sociologie. Avšak skutený a velký vliv pí-

rody na lovka a pokroky pírodovdy nemohou být dvodem,
pedpisovat sociologii obsah a methodu.

Sociolog v mathematice po stránce methodické nauí se

pesnosti a uritosti vdecké a to s prospchem tím vtším, že socio-

^) Na p. Espinas. Des sociétés animales, 1878'.

'') Nábadný spis Quinet v: La Creation, nm. od Cotty. Die Schópfung. 1871.

NAŠE DOBA. R. VIII.. c 3. 1900. 20. prosince. 12
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logie ješt tak pesná není. Po stránce vcné pi statistické indukci

užije potu, obzvlášt také potu pravdpodobnosti, na p, k odha-

dování trvání života, pibývání obyvatelstva a t. p. ^). Nkteí specia-

listé chtí mathematikou nkteré obory konkrétní uinit pesnými

zejména populacionistiku a ekonomiku.

27. Sociologie a filosofie. Sociologie je vdou samostatnou,

nikoli »filosofickou« ; obvyklý te název: ^Sociální filosoíie«, užitý

již od Hobbesa, íká vlastn jen, že sociologie je vdou o spo-

lenosti abstraktní.

Mnohým však sociologie má užší vztah k filosofii, proto že je

vdou o spoleenském život ; vidí se zvláštní ráz filosofický v tom,

že všecky projevy života lidského odehrávají se ve spolenosti a že

tudíž sociologie je vdou všeobsáhlou, studující všecky projevy

ducha lidského, kdežto vdy ostatní všecky mají obor užší. S toho

hlediska mohlo by se íci, že sociologie je po výtce vdou jednotící

vdy ostatní
;
jednotnost a harmonie všech vd in concreto zna-

mená, že jedna vda má pevahu a k tomu se hodí sociologie.

Tak si vc pedstavuje zejména Comte.
Není to správné. Plato pokládal mathematiku za vdu po výtce

filosofickou — po stránce methodické mínní má smj-sl docela

oprávnný, jak vidt z vážnosti, kterou mathematika má také ve

filosofii nové (Descartes, Spinoza, Leibnitz, Kant, Comte aj.). Jiní

filosofové kladli zvláštní draz na pírodovdu (»pírodní filosofie«)

jiní na psychologii (Beneke). Toto oceování filosofickosti jednot-

livých vd je však do znané míry osobní a asové ; asové — dnes

se úsilnji pstuje sociologie a tudíž se v ní vidí vda po výtce filo-

sofická, kdežto ve skutenosti práv proto jí být pestává tím totiž,

že se jako vda samostatná z filosofie vydluje.

Co se týká dvodu, že všecky projevy ducha našeho se djí

v život spoleenském — ne všecko, co se odehrává ve spolenosti,

je proto pedmtem sociologie ; umní na p. také je ve spolenosti

a také mathematika a pece jsou aesthetika a mathematika vdami
zvláštními.

Sám jsa sociologem nevidím ve své vd vdy obzvlášt filoso-

fické; pokud tento názor o filosofii bych ješt držel, rozhodl bych

se pro psychologii, jakožto theor etický základ filosofie. To ovšem

také souvisí .se stanoviskem, jež zaujímám v otázce individuum versum

spolenost. Ale vlastním jednotivem vd je konkrétní logika a filosofie.

') Comte užívání potu pravdpodobnosti vbec a speciáln také v socio-

logii neuznával. O potu pravdpodobnosti v sociologii srv. Masaryk, Humeova
skepse, 1883.
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Že vzdlání sociologické všem odborníkm je prospšné, to

dokazovat dnes už teba není. Také neteba dokazovat, že sociologie

je nutná jakožto základ pro vzdlání politické a sociální. Sociologie

mla by se již stát stejn jako psychologie pedmtem výchovy

stedoškolské; ovšem by pedevším musila mít uritjší postavení na

vysoké škole samé, zejména vi fakult právnické.

28. Píklad klassifikace vd umlé, neorganické. Snad
už bude jasno, jaký methodologický význam klassifikace vd má, že se jí

totiž uruje postavení jednotlivé vdy v celé soustav, v celém organismu

vdním. Schéma klassifikaní je znázornním celé konkrétní methodologie,

jak totiž vda vd mže sloužit za pípravu vcnou a methodickou.

Rozumí se, že význam ten má jen klassifikace pirozená, organická,

filosofická, nikoli však klassifikace umlá, neorganická, poskytující pouhý
pehled množství vd, ale nepodávající návodu, jak sjednotit speciální vdy
v organickou, filosofickou soustavu vdní. K vli pouení podívejme se

tedy na umlou klassifikaci vd. Jejich velmi mnoho, ale vybírám Wund-
tovu. Protože tu bží o sociologii, staí nám klassifikace vd duchových

a filosofie.

Wundt liší vdy na filosofii (souvislost všeho jsoucna) a vd}' spe-

ciální (jednotlivé kategorie jev); tyto vdy speciální jsou bu formální

(mathematika) nebo reální (empirické): vdy pírodní a duchové. Tyto

pak lení se takto :

I. Vdy o duchovém dní (o pochodech duchových)

:

1. Psychologie: duchové pochody v lidském vdomí.

2. O duchových pochodech za jistých podmínek

:

a) Psychologie zvíecí a psychologie rodová
(Volkerpsychologie) : duchové pochody jednotlivých by-

tostí a spoleností.

b) pochody duchové v pomru k pochodm tlovým — vdy
psychofysické

:

«) p sy chof y sika : o vzájemných vztazích pochod
duchových a tlových

;

^) psycho fysický pírodopis zvíat; anthro-
pologie, ethnologie:o psychofysické organisaci

jednotlivých bytostí a jejich skupenin (Gesammtheit).

II. Vdy o plodech duchových.

1. Filologie: o duch. plodech vbec:

2. Národní hospodáství, politika, soustavná prá-

vovda, soustavná theologie, theorie jednot-
livých umní, speciální methodologie vd: vdy
o jednotlivých tídách duch. plod.

III. Vdy o vývoji duch. plod = vdy historické :

1. Djiny individuální (životopis), djiny národ,
djiny svtové neboli universální: djiny vše-

obecné.

12*
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2. Djiny hospodáské, djiny státní a práv/j í,

dj. náboženské, dj. umní, dj. jednotlivých
vd: djiny jednotlivých tíd duch., plod.

Vdy filosofické.

A. Vda o poznání: vznik poznání.

1. Formální logika: forma pochodu poznávacího;

2. logika reální, uskutenní processu poznávacího:

á) historický vývoj poznání: všeobecná historie vdy,
6) logický vývoj poznání: no etika (therie poznání):

a) istá (všeobecná) theorie poznání: podmínky
a principie poznání,

/9) užitá theorie poznání neboli methodologie.

B. Vda o principiích : soustavné spojení vdy.

1. Všeobecná vda o principiích neboli metafysika,

2. speciální vda o principiích:

a) filosofie pírodní

:

a) všeobecná filosofie pírodní;

/9) speciální: všeobecná kosmologie; všeobecná
biologie;

h) filosofie ducha

:

a) všeobecná filosofie ducha neboli filosofická psy-
chologi e;

§) filosofie jednotlivých výtvor ducha: ethika a

právní filosofie; aesthetika, filosofie nábo-
ženství;

}') theorie duchového vývoje lidstva: filosofie djin.

Je vidno — to není klassifikace organická, nýbrž umlá, pehled

vdní, nikoli jeho filosofická organisace. A v pehledu tom pro sociologii

není místa, akoli se uznává filosofie djin ; za to máme dvojí psycho-

logii, vdy historické dlí se od vcných tak, že na p. djiny meta-

fysiky nepatí do filosofie, že speciální methodologie odtrhuje se od me-

thodologie filosofické atd.

Jen ex post a nahodile Wundt mluví také o soustav vd duchových

a tu, patrn pod tlakem názor Míliových a Comteových, ale beze všeho

uvdomní, jedná naped o logice psychologie (individuální — rodová),

potom o logice vd historických (filologie — djinj' — vdy filologicko-

historické : jazykozpj't — mythologie — ethologie [vda o mravech]) a

na konec o logice vd spoleenských : sociologie, ethnologie, populacioni-

stika, státovda, ekonomika, právovda. Nikde se neujasuje, jak a pro
se stanoví tyto skupiny a obory vdní — Wundt si práv pojmu a úkolu

orsanisace neujasnil.^)

*) Na nkteré vad)^ Wundtovy klassifikace upozornil jsem již v Konk. logice

(nm. vyd.) 214. 24ó.
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Pohled na tuto neulenenou smsici staí, abychom se pesvdili,
že Wundtova klassiPkace je methodologicky docela planá. Kdo si prote
jeho trojsvazkové dílo logické, nalezne toho muivý doklad. A si na p.
tená vyhledá, co tam eeno o filosofii djin, co o sociologii, státovd
a pesvdí se, jak Wundt o podstat a method všech tch vd nemá ja-

snosti. tená jeho spisu se proto nepodiví, že tam nenalezne zmínky
o politice a j. Filologii pojmov brát za vdu jednu, stejn theologii atd.,

to všecko jen prozrazuje, že Wundt pidržel se rozmanitých, zejména

v Nmecku obvyklých pehled (ne klassifikací !) vd a na tomto historicky

daném základ snesl rzné methodologické poznatky v jakýs takýs vnjší

poádek.



o významu umní ve vývoji.

Podává dr. Frant. Krejí.

(Dokonení.)

Znan jinak má se to s malístvím. Prostedk}', jež umleckému
instinktu poskytuje, jsou tak rozmanité, tak úinné a tak do-

konalé, že není pedmtu, jejž by nemohlo zobraziti a není myšlenkj',

kterou by nemohlo mluvou své zvláštní krásy vyjáditi. Nemže
býti pochybnosti, že malístvím mže býti uskutenno to, co po-

kládám za pravou úlohu umní, anticipace vývoje. Postavme se

pí'ed kterýkoli obraz skutené ceny umlecké a uvidíme, že v té

kráse malebné, v té kombinaci barev, v tom rozdlení svitu a temna,

v té snaze napodobiti pírodu, v tch postavách, krajinách, v tch
ideálních koncepcích zjev ze svta nadzemského, vždy prokmitá

nco, co nám chce malí íci, že do obrazu vložil nco, co z nho
musíme vyhledti, co jde za libost, zpsobovanou vnímáním zra-

kovým a co si odnášíme s sebou do prosy života a k vli emu
se opt a opt vracíme k jeho výtvoru, jako ke zdroji útchy, nad-

šení a povznesení. Obraz, na nmž nic nás nedojme než na pi\

zrunost napodobení, která vzbuzuje zdání skutenosti, bu není

pravým umleckým dílem anebo nebyl námi pochopen. Virtuosnost

nesmí initi malí jediným svým cílem a pozorovatel nesmí ji initi

mítkem umlecké ceny. Jestli kde, v malíství je nejzejmji

patrno, že krása jest jen prostedkem, že je mluvou, která lichotiv

dotýkajíc se citu našeho, chce nco znamenati. Proto není jedno,

co malí maluje, jaký zjev pírody neživé, jakou postavu, jakou scénu

ze života a nepostaí, »když se mu to povede «. Anebo snad spíše

mžeme íci: a si maluje, co maluje, jen a to má njakou myšlenku.

To bylo to, eho pohešil jeden kritik v kollekci obraz Maroldo-

vých, jehož mistrné kresb, mistrnému vystižení skutenosti jsme

se podivovali. A to bylo to, co naproti tomu nejvíce lákalo do vý-

stavy Verešaginovy, co iní Rpkina tak velikým. Proto bych sou-

hlasil s tmi, kdo nežádají od obrazu, aby vyloudil vzdech
: »to je

krásné«, nýbrž, aby pohnul pozorovatele, aby se zamyslil. Tím ne-
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hájím nikterak symbolism v malíství. Naopak symbolism po-

kládám za úpadek v malíství, ponvadž je to vnášení do umní
malíského prostedk cizích, ímž se dokumentuje neschopnost

k vyjádení neho, co umlec obmýšlel. Malí musí vystaiti s pro-

stedky, jež mu jeho umní skýtá a jimi vtliti myšlenku. V sym-

bolické malb není krása malíská prostedkem, nýbrž krása jiného

druhu, je to oklika, zacházka, která svdí o obtížích pro umlce
a pozorovatele unavuje.

Když takto pohlížíme na malíské umní, pak uznáme zajisté

možným, aby myšlenka, kterou umlec obrazem vyjáditi má, byla

po pi-ípad anticipací vývoje. Toho však píklady nutno hledati v mi-

nulosti, v djinách umní a vzdlanosii; nebo teprve vývoj, budouc-

nost mže dáti umlci za pravdu a jeho velikost ukázati. Jeden

píklad uvedu, akoli pro náš úel postaí již pesvdení, že tako-

vého nco jest možné. Jest známo, že malíství rozvilo se v kvt
teprv ki-esanstvím, kdež bylo ve službách kultu jako sochaství

v dob klassické na pud náboženství polytheisiického. Tu ovšem
muselo býti viditelným, malebným interpretem ideí tohoto nábožen-

ství, muselo jeviti jeho myšlenkový a citový ráz. Ježto pak povaha

náboženství kesanského jest negace pozemského života, negace

slastí, jež poskytuje život, pohrdání vším, co na svt cenu míti se

zdá, obrácení zrak do onoho svta, kde jsou poklady, jež ani mol

nezžírá ani rez nekazí, odíkání se, askese, jež zpsobuje život

ctnostný a samotáský : hlásal to lidu malí šttcem svým maluje

svtce, muenníky, scény z bible a alegorie zásvétné, v nichž zcela

pirozen chmurná nálada se zraila, v tlech a oblieji, v pozadí,

vbec v celé koncepci a obrazj'^ tv odpuzovati musely od žití, od

pírod3\ od krásy tlesné a vbec od všeho, co by mohlo vábiti

nás k životu a uvésti v pokušení. Malí pemáhal tlo, svt i ábla
svými výtvory. Takovéto ideje psobily vydatn k zušlechtní lid-

stva degenerovaného mravn rozmailostí pohanskou a zhrublého

vlivem zápas s barbarskými národy germh.nskými, jichž krví osv-
žila se fysická jejich síla; bylo tedy v zájmu vývoje, aby ideje ke-
sanské pronikly všemi vrstvami lidu. Avšak když pronikl}' a stá-

valy se podkladem spoleenského ádu, poaly se ukazovati neblahé

úinky takového chmurného názoru svtového jednostrann odvá-

djící lovka od pírody — píroda vzbudila reakci, kterou instink-

tivn zahájili umlci. Vlivem všelikých okolností, z nichž hlavní

bylo povznesení blahobytu a obnova vzdlanosti staroklassické,

poal se hlásiti k svému právu pud k životu, k požívání života,

což kontrastovalo s názorem náboženským a vedlo k neshodám
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a sporm v myslích lidí. Tomu pirozenému pudu porozumli hned

malíi a výtvarní umlci a jím vedeni poali malovati jiné svtce,

jiné muenníky, jiné andly, než jací rodili se v obraznosti temných

kobek klášterních. Záil z' nich odlesk bujícího, kypícího života;

svží kolorit, krásné tlo, jehož cenu nauili se znáti z trosek so-

chaství klassického, veselá nálada pítomného života, láska, nád-

hera, pepych, reminiscence pohanského naturalistického bájesloví:

vše to hlásalo návrat k svtu, k pírod, odmítalo askesi, zjemo-
valo zpsob života, mravy, povzbuzovalo k práci a uvádlo lovka
z neplodného snní ve skutenost, v níž jest hledati jeho úel.

A ponvadž se to dalo ve službách kultu, v obrazech ideály nábo-

ženské vystihujících, smíil umlec náboženství opt s životem,

zpohanšíil je v jistém smyslu, ale uinil je takým, jakým je potebo-

vala ra9a arijská pro svj vývoj. To je ten veliký význam umní
italského v nejkrásnjší dob jeho rozkvtu, k tomu cíli seslalo nebe

lidstvu Rafaely a Leonardy da Vinci. A tak bychom mohli zase v nizo-

zemské škole najíti reakci proti tehdejší znemravující ženskylosti

a rytískosti, povznesení malého lovka s jeho radostmi a žalostmi

;

tak bychom mohli v umleckém vystižení typu národnostního,

v nmž pispívají sebevdomí národnímu, ehož na p. my dosud

postrádáme, shledávati píspvek ke všeobecnému vývoji — avšak

nemaje asu pestávám na zmínkách uvedených a pecházím k nej-

záhadnjšímu umní, k hudb.

Zde bych mohl pímo odvolati se k celé ade myslitel, kteí

práv a jen v hudb spatují se uskuteovati ten cíl, který jsme

vytknuli umní vbec a k celému zástupu skladatel, kteí v tomto

smyslu hudbu pstují. Mohl bych citovati Schopenhauera, otce mo-

derního wagnerianismu, jenž hudbu pokládal za filosofii v tónech;

nebo prý skrze ni lovk uvdomuje si bezprostedn to, co tvoí

podstatu svta, skrze ni vycítí ty tajemné síly, jež v pírod živé

i neživé a v jeho vlastním nitru jsou vzpružinou všeho djství

a všeho vývoje. Mohl bych citovati samého Wagnera, jenž se do-

mnívá, že pouze citem lze objektivn seznati skutenost svta a že

v divadle je zárodek všeho mravního vývoje, jenž hudbou chtl vy-

koupiti, spasiti lidstvo. Než nebudu je uvádti, ježto mají náhledy

jejich práv tolik odprc, jako vyznava, a ježto wagnerianism

svou rafinovanou strojeností, svou vyfilosofovanou tendencí, zdá se

mi na lehké perut tónové krásy skládati tžké bím nejasných

ideí, jímž tlumí její úin v srdcích našich, zdá se mi více mluviti

k rozumu než k citu a tím ztžovati pravý úel hudby. Mn po-

staí vzpomenouti na výrok Shakespearv, že jen srdce zlosyna
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mže uzaveno zstati kouzlu hudby a teba na jeden aforismus

Nietzschev, že bez hudby nebylo by štstí na svt. Hudba jest

mluvou affektu, vášn; jí se uvoluje tlak cit, který ochromuje

pravidelný chod organismu duševního i tlesného a zabrauje vý-

buchu, který nezbytn nastati musí, když energie duševní nemá

dostateného odpadu v innosti volní, aneb když je napjetí tak ve-

liké, že pesahá schopnost orgán funkci duševní regulujících, když

jako prudká bystina vystoupne z behu a unáší sebou všechny

pedstavy, snahy, celou osobnost, aniž je nco s to dáti jí uritý

smr. Hudba rozjaeného uchvátí do kraj radosti, kdež jej nechá

jásati a vyhovuje každému nápadu jeho rozechvné obraznosti, až

se vybouí ; hudba vrací zarmoucenému slzy, zasmušilému e, ztý-

ranému skýtá potchy. Hudba krátce rozpoutává city a dadouc jim

volný prchod, ukliduje, smií-uje s životem, jest zdrojem jen libých

dojm, jest opravdový kvietiv vle; nebo vrací mysli rozbouené,

roztoužené, rozervané rovnováhu, klid — ano jest opravdu štstím

lidstva.

Kouzlo, kterým jímá mysli i srdce, jest neodolatelné. A odkud

pochodí tato její moc, která umlci nás vydává takka na milost

a nemilost? pro tóny mluví tak bezprostedn k srdci našemu?

Není uspokojivjší odpovdi na tuto kardinální otázku hudební

esthetiky, nežli jak ji podal Spencer, jenž nám pipomíná jedno-

duchý, ale v následcích dalekosáhlý fakt, že vášn lidské — ty pu-

dové reakce na neobyejné dojmy — od prvého poátku svého,

ješt díve než zasvitlo mu -svtlo sebevdomí — byly ve spojení

se zvuky, s tóny i hmoty a sice v hlase, který zcela pirozen

každý silnjší dojem lovku z plic a hrdla vyluzoval. Tak vznikla

škála zvuková, která byla zárove i škálou citovou a to bylo

embryo veškeré íše tón, to bj^o základem té tak zvané esthe-

tické záliby v tónech; odtud pochází citový úin hudby, ze žádných

fysiologických podmínek anebo z njakých prvk tónových kom-

binac, které by inily zdroj hudební krásy. Libost tón a zvuku

jest výsledek associace a reprodukce zpsobené pudem a utvrzené

dlouhým vývojem ei, v jejímž pízvuku rudimenty pvodních

associací dosud spatujeme. Tytéž zvuky, jež vydával z prvu bez-

dn, asi jako citoslovce (a bylo jich na poátku mnohem více

než na nynjším stupni ei), tytéž vydával úmysln, když si ule-

voval písní, tytéž zvuky slyšel v pírod živé i neživé a rozuml

jim jako výlevm, výrazm citu. Z tch zvuk záleží materiál, který

hudebník kombinuje v melodii a harmonii, takže celé nitro lovka
promítnuto jest v íši ton a každá jeho souástka mže se zase
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do nitra odtamtud reflexí vrátiti. Tóny jsou ted3^ jak kdosi ekl,

klávesy našeho srdce a odtud pochodí ta bezprostednost úinku
hudby.

Umlec mže nyní chtíti bu k danému citu hledati pi-

mený výraz, anebo chce vzbuditi v nás uritou náladu
;
jiný úin

obmýšleti nemže; nebo hudba jest naprosto abstraktní mluva citu

a žádná pedstava, žádná idea uritá nemže jí býti proslovena,

jen to neurité množství subjektivních upomínek, které v jednotlivci

vyvolává, protože jemu jsou spojeny v mysli s citem, do nhož byl

uveden zvukem. Umlec docílí jen náladu všeobecnou, citový rámec,

jejž si vypluje každý sám. Uvede nás v náladu chmurnou nebo

veselou, stupuje ji, zmuje ji; ale za to, co si pi tom budeme

mysliti, nemže se zaruiti, upomínky naše mají naprosto volné

pole a hudba je pohání jako kouzelník ped duševním zrakem

naším
;
jenom obecnou associací z životní praxe, kde urité zvuky

nejen s uritým citem byly spojeny, ale i s uritým výjevem, na

p. prostednictvím rhytmu v tanci, obadech, pochodech atd. jest

možno i našim myšlénkám dáti uritý smr, který však i zde

zstává subjektivním a ve svých podrobnostech u jednotlivc

zcela rzným mže býti. — Kdo naslouchá njaké symfonii,

mže z ní vyslyšeti nco zcela jiného, než-li obmýšlel skladatel

a tu mu dáván bývá smr njakým slovem v nadpise. Chce-li

umlec také njaké urité pedstavy vzbuditi ve vnímateli, musí ne-

zbytn utéci se o pomoc k ei nebo k umním výtvarným. Proto

již na poátku v písni a píležitostné hudb (píi tanci, pochodech,

obadech, recitaci atd.) sdružila se hudba s umnami jinými a vzala

na sebe úkol interpreta cílu, ke kterémuž se pevýten hodí.

Z povahy její vyplývá, že vbec se jí v takovémto sdružení nej-

lépe daí, jakož také nejvyšší výkvt hudební tvorby jest opera-

hudbo-drama.

A v tomto sdružení musíme též hledati její význam pro an-

ticipaci vývoje. Co ideál a tužeb lidských vtleno jest v píse,

jež zavznívajíc lovku od kolébky vychová z nj muže inu, jež

nesouc se od ddiny k ddin, od tábora k táboru sluuje stejn

cítící ve spolek stejn chijících. Každá doba pevratu má své hymny,

které podivuhodným zpsobem svou melodií vystihují náladu doby

a mají suggestivní moc na zástupy, která nepomine, dokud není

dosažen cíl, boj dobojován. ím jsou písn národm porobeným

!

bez nich by upadly v tupou resignaci, v zoufalost; s nimi jest jim

život snesitelný i v poutech a skrze n vští se jim vysvobození;

nebo je-li lovk strjcem svého osudu, jest jím i celý národ a jest
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teba, aby ml vli, odvahu, energii, aby chtl. Písnmi energie se

hromadí, život udržuje, nedají usnouti, neustále, tí-eba hrozn zvolna,

tvoí'í se nálada, pipravující pdu myšlenkám spasným a inm.
Jak pispla hudba k zvroucnní citu náboženského, toho d-

kazem jest moderní snaha reformní v hudb chrámové ; nebo pod-

niká se za tím úelem, aby uprostied víru myšlenek, eknme ne-

náboženských, srdce bylo získáno libým lichocením tón. Umlecký
instinkt zde spadá v jedno se snahou vdomou náboženství obroditi

a podporuje ji vydatnji než výklady písma. Jsou-li vášn základ-

ními motory lidského žití, tedy vývoj záleží ve vhodném, úelném
rozdmychání nebo ztlumení jejich a hudba jest tu nejvítanjším pro-

stedkem tohoto vývoje, nebo niím snáze nelze na cit psobiti,

v nmž dímá plamen vášn. Instinktivn hudební umlec skládá

k básním melodie, aby pomohl citem uskutenní myšlénky, aby

rozplamenil k inu a instinktivn zjemuje výbuchy vášn svými

melodiemi. Obecné jest pesvdení, že hudba zušlechuje cit a kdyby
niím jiným nesloužila pokroku, dosti by konala. Z toho patrno,

jak máme na operu pohlížeti : cituji n3'ní Wagnera, že divadlo jest

školou lidstva, a rozumím tomu tak, že má býti zdrojem ušlechtilé

veselosti, která vzbuzuje radost k životu, a kvietivem vášní, jichž

jednostranné vzplanutí ruší duševní ád. Není nevýznamno, že práv
v naší nervosní dob hudební umní vzkvetlo ; s našeho stanoviska

budeme souditi, že nevzkvetlo proto, že se smysl pro hudbu vy-

vinul, nýbrž proto, že nervy naše jakožto orgán citlivosti po-

tebují njakého prostedku, který by je instinktivn uklidoval;

proto je záliba v hudb instinktivní: proto také budeme žádati po

hudebním umlci, aby neroziloval a nepepínal ivstvo pepracované
horenou inností moderních snah, nýbrž aby nechal hudbu býti

tím všelékem naší neklidné mysli, jakým ji chtl míti ten ecký
bh, když lyru vynašel. To je moje stanovisko vi modernímu
smru wagnerovskému i vi reakci, jež víc a více se šíí v hudební

literatue i filosofické i tvoení umleckém.
Zbývalo bv promluviti o básnictví: avšak toho pominu, po-

nvadž úloha, kterou básníci vykonali ve vývoji kulturním, je tak

zejmá, že z ní anticipace vývoje vyplývá sama sebou. V pojmu
básníka jest pojem vštce zahrnut a ten pojem zahrnuje v sob
anticipaci vk píštích. Všechno, co jsme o umnách jiných ekli

o každé zvlášt, platí v souhrnu o básnictví. Jen to dodáváme, že

básnictví, majíc za prostedek pouze krásu eí a myšlenek, ped-
pokládá vyšší intelligenci u tch, pro nž psobiti chce, a proto

používá rádo pomoc jiných umn, aby zjednalo náladu pimenou
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a získalo srdce naše pro své ideje. Ono jest nejschopnjší, aby

spojilo všechny umny k spolenému úinu a to jest pak vrcholem

umleckého tvoení, jak to vidíme na pd náboženské, z níž vy-

rostlo též divadlo Dionysovo.

Bylo mým úmyslem pohledti na umní se stanoviska trochu

jiného, než bývá obyejem a byl bych šasten, podailo-li se mi

aspo tolik, že odtud nkteré stránky umlecké tvorby a zvlášt

pomr její k jiným zpsobm innosti lidské uritji vynikly, po-

dailo-li se mi ukázati, že umní jest drahý skvost píliš jadrné

podstaty, než aby mu ubylo na cen zkušebním kamenem filoso-

fických theorií, které nám již vzaly tak mnohý ideál a tak zbj^ten

ztrpily život. Theorií vývojovou teprv pravá cena umní vysvitne

a mžeme s plným vdomím oddati se požitku z nho, jako je

instinktivní kouzlo, jímž nás jímá.



o vcech slovenských.

Úvah\' a kritiky.

(Pokraování).

Pstitele eskoslovenské vzájemnosti pohlavkuje Vajanský jednoho

za druhým. Prof. Masaryk je koenem svým Slovák — otec

jeho byl rodem z Uher. Slovenska, — slovenské pomry studuje

a chce také Slovensku sloužit; i je s dostatek známo, jak se

k nmu Nár. Noviny chovají. Prof. Pastrnek píše slovenskou dia-

Jektologii, pstuje vzájemnost prací a obtmi, nekritisuje ani Martin,

.aniž koho jiného, ale od Vajanského dostal též svj díl. Když

totiž dne 13. kvtna 1900 byly peneseny ostatky Šafaíkovy

z Karlina na Olšany, prof. Pastrnek proslovil e, již zakonil

:

»Ty žiješ a žíti budeš stále u vné pamti naší jako jeden z ma-

ják, které ozaují budoucí rozvoj národa našeho, na cest ke

vlastní, slovanské, na základ svobody vybudované kultue, jejímž

nejvtším cílem jest humanita. Budiž Tob nehynoucí sláva !«

Humanita ! Toho nemohl Vajanský Pastrnkovi ztrpti. Dne 1 7. kvtna

píše v úvodním lánku: »Len nevak alebo nadutá stupidita može

vekému Slovákovi Safárikovi pipisovat hnusno-falošné tóny akejsi

bezosobnej, hmlistej humanity, tohoto otravného opia pre mladé,

v borbe stojace národy, menovite národy slavianské.« Níže ješt

protestuje proti »falsifikátorstvu zbrklých udákov alebo schválných

nástrah.

«

Slovo výše již vzpomenuté : tu se hýí ! pronesl akademický

malí Všín. Ev. fará Janoška použil slova toho v pípitku pi
bankete v Martin, napomínaje národ k stídmosti. Avšak Vajanský

jinak vci pochopuje než Janoška, a dne 4. srpna 1900 vrhá Vší-
novi, jenž tolik lásky Slovensku prokázal umním je povznes, tato

slova v odmnu . . . »drzou Ižou,^) zlomysenou klebetou je menova

^) To je Vajanského obyej, druhým lidem vyt3'kati lež, což mi pipomíná
písloví: Kdo v té peci sedá, jiného tam hledá. Já sám mohu Vajanského usvdit
z nepravdy véda, že jinak v Nár. Novinách referoval, než jak slyšel eníka mluvit.

On na p. hází procenty a jinými ísly, ale sotva tomu kdo ví znaje, že Vajanský,

básník, má právo na básnické licence.
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ju (roz. zábavu o martinských slavnostech) »hýením «, ako to urobil

istý takzvaný »priatel« Slovákov.

Ale i tichý básník Heyduk, jehož nejlepší plod vytvoila láska

k Slovensku, dostal v Martin šleh nezasloužený a od Vajanského

není hoden odpovdi.

Naposled Vajanský s uitelem Burianem kopli Kálala.

Ambro Pietor, zodpovdný redaktor Nár. Novin, zaujal elné
postavení v redakci na pání katolických kn^í, již složili vtší

díl kauce, a k vli tmto je též proti vzájemnosti, nebo katolití

knží se obávají, že vzájemnost zanesla by na Slovensko husi-

tismus a svobodomyslnost.

Jan Francisci, nejstarší slovenský literát, sídlící v Martin, na-

psal ped nkolika roky v list, že eši hlásí se k Slovákm jen

tenkrát, když chtí mít z nich užitek.

Ale vrame se zase k Vajanskému.

Ten, když jednou pišel do Prahy, mluvil k eským literátm —
nmecky; patrn jim chtl dáti na srozumnou, že slovenština jest

od eštiny tak rozdílná, že bj-^ mu eští spisovatelé nerozumli.^)

Nech nyní zví, že oni v jeho nmin vidli úkaz pathologický.

Bu jak bu, Vajanský eskoslovenskou vzájemnost
kulturní poškozuje a tím škodí pedevším Slovákm
samým. Vícekráte jsem o tomto škodném psobení jeho rozmlouval

s vážnými muži slovenskými a ti vykládali je asi takto : Vajanský

je lovk chvilkový, po umlecku rozmarný, bez zásad, ale pede-

vším je pyšný; kdyby slovenský život kulturní srostl s eským,
kdyby slovenští muži žili jednotn s eskými, Vajanský by se mezi

nimi ztratil, kdežto na osamoceném Slovensku mní se býti prvním.-)

»0n má len jedinú zásadu: všetko kolom seba skosi, aby len jeho

bolo vidt.

«

A tak eknme již souhrnn: Politická innost Vajanského po-

sitivních výsledk nemá; on naopak rozplameuje nenávist

Maarv proti Slovákm ; odvrhuje osvtu eskou, jíž je podmínna
osv^ta slovenská; odkopává nejlepší pátele národa slovenského;

pilné, mravné i zpsobilé lidi pedstavuje národu jako kretiny

') Nár. Nov. asto si radj zanmí, než by se vypjily eské slovíko. Tak

píší: Franc, Heinrich, rajchsrát, mustra, vinšujem a j. Vajanský krom toho

užívá — inil to zvlášt ped nkolika roky — rusism tenám nesrozumitelných

a dosud napchuje do krátkého lánku 20—40 cizích slov, tak že kolikrát dosti

vzdlaný tená lánku jeho neporozumí!

^) Jsem pesvden, že tato malicherná pýcha i nkterým jiným pekáží býti

pro eskoslovanskou vzájemnost.
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a prašivé ovce, aby dílo jejich znemožnil; otravuje konen své

tenáe politickými lánky, mravn tak nízkými, že jest mezi Slo-

váky a snad mezi vším Slovanstvem ojedinlým, nebo tak nikdo na

Slovensku dosud nepsal a národní duch slovenský jest zcela

jiný, než jaký je ve láncích Vajanského.

Pijde as, že se celé Slovensko bude za úvodníky Vajanského

stydt!

Takové je tedy naše o Vajanském pesvdení, shodné s mno-

hými úsudky slovenskými, vyznívajícími na p. slovy, že »Vajanský

je nešastie Slovenska.*

A nyní je teba íci, že Vajanský jest vdcem slovenského

národa. Na Slovensku se sice praví, že je vdcem Pavel Mudro,
ale my pihledámo nikoli na titul, nýbrž na skutenost a tu vidíme

vdcem Vajanského. A proto jsme se jím obšírnji zabývali. Jeho

politická innost je velký balvan v cest, jejž odvalit vidíme nevy-

hnutelným. Vajanský a píše básn a novely, kamž tíhne svým na-

dáním, a i toho již dobrou polovici utopil. Na Slovensku je o žur-

nalistu velká nouze, ale Vajanský je v politice nahraditelný silou

hodn slabou.
*

Na Slovensku bezmála až do této doby nebylo kritiky

a z toho vzešla velká škoda. Svornost pojímala se tak, že co

Martin udlá, dobré jest, a proti tomu že nikdo nesmí veejn íci

slova. Ani Salva, muž energický, hodn let nespokojený, ve vlast-

ních asopisech svých ku kritice se neodhodlal. Bál se, nebo jej,

nemlícího, martinské vedení pronásledovalo, protože si zídil knih-

tiskárnu, prý konkurenní. Vydává po dvanáct let asopisy, vydal

mnohé knihy, nkteré dobré, ale v Martin buto jeho vci igno-

rovali, buto odsoudili.^) Pyšným autoritám martinským bylo ne-

snesitelno, aby si druhý lovk, docela bývalý »rechtor« (roz. uitel)

zjednával v národ význam a zásluhy.

Pokud vím, jediný dr. Stefanovi ml tolik mravní odvahy, že

') Tu mi pipadá výrok výborného pracovníka slovenského, jemuž i Martin

vzdává es: Martin všetku innos utlumuje, niveluje. V samém Martin
\ydal Ant. Bielek knížku Náš Tud, jeho biedy a ako mu teba ži, knížku to

dobrou, kéž ji ml každý Slovák, ale Bielek je z lidí drobnjších, nikoli z vdc,
proto se Nár. Nov. o knížce nezmínily, až je k tomu dtklivým zpsobem vybídl

dr. Stefanovi. lovku b\' se zdálo, že si vdcové národu ranou radostí ruce nad
pknou knížkou pro lid, tak zanedbaný, ale vdcové se poradí s malichernou

pýchou svou a chtí knížku umleti.
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asem dal martinským vdcm svj nesouhlas na jevo, avšak sou-

stavné kritiky, nemaje svého asopisu, nepstoval.

Ped nkolika roky založen byl v Martin týdenník L'udové
Noviny, list klerikální, takto vcný, lidu pístupný, obsahem svým
slovenský, ale darmo oekáváte, že se odhodlá ku kritice písných

vdc. Ctrnáctidenník Hlas nik rediguje a vydává A. Pietor, zod-

povdný redaktor Národních Novin ; asopis tento jest syn Národ-

ních Novin, zcela jim podobný, toliko je prost otravné pítže
Vajanského. Jaký div, praví-li »Starý Zvolenan« ve vzpomenutém
už lánku, že Nár. Noviny a Hlásnik »sú zbytoné, lebo to,

o doítáme sa v jedných (rozumj Národních Novinách), opa-

kuje sa v druhých : K omu tedy dva rázy to samé a to isté tlait'

a kupova« Slovenské listy Salvovy, jež Šly svou cestou, národovci

martinští dovedli zniit, jakmile se jich trošku dotekly. Nesnesou

pravdy. Pyšná autorita martinská každý odlišný proud udušuje

a tak dusí život národa, jenž chce mít stálý pohyb, stále

nové proudy. Klidná voda hnije. Ani troška sporu nevadí, jen vli
mjme rovnou. Ztrnulost v kruzích vdcovských zapíiuje zba-

hnilost v celém národ. Slovensko zatím ješt ani netuší, jaké

dobrodiní mu vzešlo Hlasem, a to proto, že asopis tento jal se

martinské vedení kritisovati. Ješt je nevyhnutelná poteba politi-

ckého listu lidového, teba to byl laciný týdenník, jenž by kritiku

nad martinským vedením vykonával, a to kritiku spravedlivou, bez

ohledu na osoby, vytrvalou, stopující in za inem v celém ná-

rodním život. Myslím, že si mnozí tenái povšimli, kterak Nár.

Nov, obsahem svým klesly, co zanikly Slovenské Listy — pestala

soutž, zanikl list práv ku kritice pichystaný. Není-li kritiky

a kontroly, snadno se ve vdích kruzích rozmáhá pohodlnost,

povrchnost a pidruží-li se pánovitost a požitkáství, jest mravní

nákaza na blízku . . . (Dokonení.)



Nkolik kapitol z moderiii nauky o infekci

a immunit.i)
Orientaní lánek od Dr. K. Zikmund a.

Infekcí (z lat. infectio ^ zneištní, nákaza) vyrozumíváme dle

Virchova vniknutí z vní a vtlení njaké cizí hmoty v lidský

nebo zvíecí organism, kteroužto hmotou vzniká nemoc. Mohou
to pak dle Virchova i novji dle Behringa býti bu hmoty živé

(bakterie, plísn atd.) anebo neživé (na p. jed hadí, abrin a jiné

jedy vegetativn). V tomto širokém smyslu vyslovil se o infekci

Virchov^) již ped 25 lety a dle Behringa'') neukázalo se dosud valné

poteby na definici této neho mniti. Dle názoru tohoto jsou

v širším smyslu slova infekními i rzné choroby povstávající ná-

sledkem pechovávání rzných píživník ze ady erv v tle

lidském, na p. trichinosa, aneb i rzné choroby kožní podmínné
jednak parasity ze ady arthropod (svrab), jednak ze ady prvok
(protozoí) (na p. nemoc Darierova) a posléze i rznými plísnmi

jako na p. pi sykose, favu, pityriase, nkterých lišejích atd.

Mluvíme-li však o nemocech infekních, po výtce máme na

mysli hlavn infekní nemoci povšechné, vyvolávané nejnižšími

druhy ústrojenc z ady rostlinné — bakteriemi. K celkovým in-

fekním nemocem v tomto užším slova smyslu ítali bychom pak

z hrubá asi tyto nemoci: Tyf skvrnitý, tyf stevní i zvratný, nešto-

vice, spála, spalniky, neštovice plané (varicella), difterii, rži,

akutní rheumatismus kloubový, akutní zánt vnitroblány srdení,

epidemický zánt mozkových a míšních blan, zánt plic, inluenzu,

choleru asijskou i choleru nostras, mor dýmjový, žlutou zimnici,

') Z ásti pedneseno v »Budi brnnské* dne 5. dubna 1!)00.

*) Virchovv Archiv. Sv. LXXIX. 1876 a Virchov: Die Fortschritte der

Kriegsheilkunde besonders im Gebiete der Infektionskr. (Citov. z násled.)

^) Behring: AUgemeine Therapie der Infektionskrankeiten. 1899. (V Samue-

lov a Eulenb.: Lehrbuch d. allg. Ther. u. ther. Meth.)

NAŠE DOBA. R. VIII., . 3. 1900. 20. prosince. 13
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úplavici stevní (dysenterie), tetanus i strnuti, uhlák (anthrax),

sn táskavou (Rauschbrand), maligní oedem, tuberkulosu, lepru i
malomocenství, všecky nemoci pohlavní sdlné, rzné penosné
nemoce spojivky oní vzteklinu atd. Obyejn ítá se sem ješt
stídavka i malarie, le nemoc tato je psobena jistým druhem
protozoí (haemosporidiem malariae), tedy výše organisovaným pí-

živníkem z íše živoišné a nenáleží tudíž mezi infekní nemoci

v užším smyslu. U nkterých ze jmenovaných nemocí jest zp-
sohitel jejich ješt jednak hypothetický, jednak ne zcela jistý. Tak
na p. neznáme jeŠt specifického mikroba u spály, ^) neštovic,

spalniek, tyfu skvrnitého, vztekliny.

Jaká úloha náleží bakteriím pi infekci? Na otázku tuto odpo-

vdl zevrubn již ped 25 lety rovnž Virchov v díle svém: »Die

Fortschritte der Kriegsheilkunde, besonders im Gebiete der Infec-

tionskrankheiten,« a zásady v odpovdi té vyené stojí do dnes

neuteseny. Virchov tam praví: »Uloha, která mikroorganismm
pi nemoci se pipisuje, mže rzn býti pojímána. Jest myslitelno,

že tyto bytosti pímo svou inností živé ásti tla napadají a nií,

avšak též, že njakou škodlivou látku, njaký jed produkují, který

život ohrožuje. Dle druhého výkladu není tlo mikroba (bakterie)

samotného lidskému organismu nebezpeno, nýbrž jest pouze vy-

rábitelem jedu. Pi tom mže se zase dvojí možnost' rozeznávati,

a to dle toho, zstává-li jed mikrobem vyrobený v jeho tle,

a mikrob sám-li tím jedovatým se stává, aneb je-li vymšován na

venek, a mikrob sám pi tom zstává, neškodným. Žádné z obou

možných vysvtlení není snad vymyšleno, máme pro obé zkuše-

nosti. Parasitární nemoci kže jako na p. favus nebo onemocnní
sliznice dutiny ústní asto u dtí se vyskytující a zvané mounice
i soor, neb parasitární nemoci zvukovodu jsou povahy ist místní

;

plísn^) nemoci ty vyvolávající nejsou ani jedovatý, aniž produkuji

jedy; psobí jen místn niiv, ist mechanicky — rozežírají tkán
jako houba devo, a jsou tedy povahy ist místní. Též možno si

podobnou místní innost plísní (a možno i bakterií) pedstaviti

i uvnit orgán (útrob lidských i zvíecích), a Grohe-v pokus

svdil by o tom, že možnost taková existuje. Grohe vpravil totiž

druh plísn zvané Aspergillus do vnitra živých zvíat, i vidl pak

') Nemoci infekní v užším smyslu zpsobeny jsou vždy jen mikroorganismy

i bakteriemi, a to tak, že bakterie jednoho druhu vyvolávají vždy onemocnní

jedno a totéž a nikdy jiné, ili psobí specificky.

'') Plísn jsou rostlinné útvary již ponkud výše stojící v ad rostlinné nežli

bakterie,
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V krátkém ase, když plíse se byla rozmnožila, povstávati v nej-

rznjších orgánech ložiska, jež zcela z nitek plísn té sestávala.

Tato plíse pronikala tkánmi a posléze je zniila. Uiníme-li však

jiný pokus, na p. okujeme-li králíka nepatrným množstvím lymfy

(šáva kolující v cévách lymfatických i mízních) odebrané daku
onemocnlému nakažlivou nemoci u dak asto epidemicky se vy-

skytující, a shledáme, že králík ped uplynutím 24 hodin zhyne, jak-

kolivkrev dakova obsahovala bakterie nemoc tu vyvolavší v mini-

málním toliko množství, musíme za to míti, že mechanickou^) hypo-

thesou zde nevystaíme. Kd3'ž ješt pak i ten pokus provedeme,

že kapku krve z pošlého práv králíka vpravíme jinému, zdravému

zvíeti do obhu krevního, a vidíme-li i tohoto zmírati v nkolika

hodinách, tu nutno si pedstaviti, že jedná se urit o njaký jed.

Tím dokonce nepopírám pípustnost mechanické hypothésy ; naopak I

mám ji za pípustnou i správnou pro jisté pípady. Avšak nepo-

kládám ji za správnou pro velké infekní nemoce, nejmén pro

epidemické. Spíše zdá se mi, že jak jsem již r. 1845 byl pednesl,

jedná se zde o adu chemických zmn v krvi (ichorrhaemie a sept-

haemie). Jest možno, že sama tla nkterých mikroorganism jsou

jedovatá, než máme proto ješt velmi málo dkaz. Zbývá tedy

hlavn jen fermentativní i zymoticka theorie. Dle této vyrábl by

mikrob z látek, jež sousedství svému ujímá, a jichž ku budování svého

tla a ku svému množení potebuje, látky nové, pi emž povstávala

by jako odpadová látka i sekret — hmota chovající jisté jedovaté

vlastnosti. Tak vyrábí plíse námelová tak zvaný ergotin, tak

kvasinky alkohol! Tyto odmšované jedy lze oddliti pochopiteln

též od mikroorganism, jež je vyrobily; jich úinnost není vázána

na pítomnost plísní samých — jsou jedovatý samy o sob.*)

Pedstavuji si, že na njakém míst vstupu i vzniku do lidského

organismu tvoí se ložisko mikrob jako na p. u strnuti i tetanu,

difterie, cholery,'') jež u velkém množství jed (enzym) vymšují,

*) Mechanicky mohou bakterie úinkovati i tím zpsobem, že, když se v n-
které tkáni na p. sliznici byly v ohromné míe pomnožily, mohou pispti i ku me-

chanickému stlaení pívodných cév krevních a tím úmr tkán ili nekrosu zpsobiti

(jako ku p. u zántu diteritického).

^) Tak na p. jedy vvrobené bacillem zpsobujícím difterii neb i strnuti i tetanus

vstíknuty do krve zvíete zpsobují též typické celkové onemocnní difterii a tetanem.

^ U tchto 3 nemocí bakterie vyvolávající nemoci ty nelze v krvi dokázati.

U tetanu na p. sedí bacilly tetanové v rán, zde se množí a zde produkují jed,

jenž sám se toliko do obhu krevního dostává a krví až ku nervovým stedm,
mise a mozku pichází. Podobn dje se u difterie a cholery. U difterie sedí a roz-

množují se bacilly difterie jen ve sliznici hltanu resp. nosu neb hrtanu, a u cho-

lery nalezneme kommabacilly cholerové jen v tenkém stev.

13*
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jenž nejen tká sousední usmrcuje, nýbrž i v krev a lymfu pe-

chází a život lidský ohrožuje, aniž by mikroby samy do krve se

dostati musily — a aniž by vniknuvše tam mly pathogenický význam.

Panumovi podailo se ze hnijících tekutm isolovati novotvoený jed,

i nemže býti pochybnosti o tom, že t. zv. septikaemie i septhaemie

(otrava krve produkty nkterých mikrob pathogeních) nemže
vztahovati se snad na mechanické poruchy tly mikrob vyvolané.

Avšak podobn jako bakterie tná i každá živoišná buka schop-

nost bráti z okolí svého to, eho ku svému vývoji potebuje, i od-

mšuje práv zase tak látky, které mohou míti podobný úinek

jako výmšek bakterií (fermentativní, enzymový). Pepsin ku p.,

nebo tripsin nebo ptyalin jsou fermenty vytvoené tly bunk
jistých žláz v tle zvíecím a možno za to míti, že fermenty tyto

ve píliš velkém množství jsoiice vyrobeny, jevily by úinky

otravné.«^)

Jako dodatek k citátu Virchovovu stojž zde ješt, že dosud

dlíme fermenty (totiž látky mající vlastnost štpiti luebn jiné

látky nejedovaté v jedovaté) na fermenty organisované t, j. tla

bakterií sama, a na fermenty neútvarné (enzymy) t. j. látky z tl

bakterií (po pípad i z bunk živoišných) vymšované (Hlava —
Obrzut). Produkty psobení tchto ferment jsou látky po vítce

též jedovaté, a pro pathaloga dležitost mají hlavn fermenty tmi

rozštpené bílkoviny (albumosy a peptony). Tyto albumosy a pep-

tony jsou albumosám a peptonm povstalým pi pepsinovém trá-

vení v žaludku velmi podobny, liší se však od nich svými jedova-

tými úinky a slují proto toxalbuminy.-) Tyto toxalbuminy hrají

pi nemocech infekních dležitou roli a jsou vedle toxin — (pto-

mainy a kadaveriny) — látek to zásaditých, tvoících se pi dalším

rozkladu bílkovitých látek — hlavními chemickými jedy pi infek-

ních nemocech.

Jak si pedstavujeme povstání infekce? Aby infekce nastala,

nutno jest: 1. aby byla otevená brána, kudy nakažlivina (conta-

^) Pepsin je fermant vyrábný žlazkami sliznice žaludení a je nezbytný ku

tráveni bílkovin v žaludku; ptyalin je ferment vyrábný slinnými žlázami v dutin

ústní se nalézajícími a obsažený ve slinách; úinek ptyalinu je promna škrobo-

vých látek v cukr. Tripsin pak je výmšek pankreatu i mikteru, žlázy to pinále-

žející ku zažívacímu ústrojí a je dležitým pi trávení všech tí druh pokrmu (bíl-

kovin, uhlohydrát i škrobových látek a tuk.)

') Dle Buchnera nalézají se v ad této urité látky bílkovité, nemnící se

ani pi vyOvé teplot a vyvolávající hlavn horeku — zvané proteiny bakterielní-
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gium) do tla vniká, 2. pathogenita nakažliviny i potebný stupe

jedovatosti (virulence), 3. potebný poet jedinc bakterielnýcii a

4. potebný stupe náchylnosti organismu k infekci.

1. Neporušenou kozí a do jisté míry i neporušenou sliznicí se

infekce mnohem ideji udává nežli vykazuje-li kže neb siiznice

odrky nebo rány. Toto jsou tedy ony dv cesty, kudy se infekce

udává, a kde nakažlivina do tla vstupuje : kže a siiznice. (Siiz-

nice jest blánka složená obyejn jen z nkolika málo vrstev

bunk t. zv. epithélovych a vazivové tkán podepithélové, a vy-

stýlající vtšinu dutin tlesných, na p. dutiny zažívací, — tedy

úst, hltanu, jícnu, žaludku, steva — nebo dutin ili cest dý-

chacích — nosu, nosohltanu, trubice dýchací, bronch i plic atd.).

U vtšiny nakažlivých nemocí známe též urité místo vstupu kon-

tagia. Tak na p. víme, že infekce tyfu stevního i cholery vzniká

vniknutím nakažliviny hlavn pitnou vodou do zažívadel; víme dále

též, že ni. p. infekce tuberkulosy plic nebo zántu plic povstává

vniknutím a silným rozmnožením píslušných bakterií do dychadel

a t. d. Jest patrno, že, ím lépe jest nám známa nakažlivina i místo,

kudy vstupuje do tla, tím snáze pomrn budeme se moci nákaze

ubrániti. Vím-li na p., že nákaza malarická (stídavka) penáší

se bodnutím komár neb moskyt, budu se moci nákaze v mala-

rické krajin spíše vystíhati (aspo pomrn), než ten, jenž o tom

vdomosti nemá. Z toho též vysvítá dležitost popularisování nauky
o nakažlivých nemocech — nebo znalost nepítele jest pro nás

dležitou zbraní v boji proti nmu. Že vedle vody a vbec potravy

jest to hlavn vzduch, jenž infekci penáší a umožuje, jest faktum.

Ve vzduchu — hlavn ve vzduchu mst — dokázáno množství

choroboplodných (pathogenních) zárodk rzných druh. Všichni

choroboplodné zárodky vdechujeme, le ne všichni onemocníme.
Od eho jest toodvislo? Na otázku tuto, pokud možno, podrobnji

bude odpovdno pozdji, zde prozatím pedešlu nco. Pedevším
je známo, že každý organismus má pirozený obranný apparát

protiinfekní, o nmž pozdji šíe bude promluveno, a jenž psobí
tak, že zárodky bakterielné nií se pi samém vstupu do tla; dá
se pak mysliti, že apparát tento vyvinut jest u rzných individuí

rzn mohutn. Že pi tom vedle individuality a stáí individua a jak-

kosti apparátu tohoto hrají nejspíš ješt jiní mén dobe známí i-
nitelové jistou úlohu, jest velice pravd podobno. Jakého asi druhu
tito vlivuplní initelové jsou, jest nám málo známo. Byla na snad
myšlenka, že snad nastuzení je takovým momentem, pi nmž,
ponvadž nastává pekrvení bišních orgán a sliznic všech trakt,



zpsobuje toto následné aktivní i tepenné pekrvení vhodnou vý-

živnou pdu pro choroboplodné bakterie, jež mohou se pak v tom
množství rozmnožiti, že vyvolají nemoc. Pedpokládána též pi
tomto pekrvení sliznic jistá promna bakterií; mlo se totiž za to,

že ony bakterie choroboplodné, s nimiž všude na sliznicích de

norma se shledáváme a jež za obyejných pomr nemoc nevyvo-

lávají jsouce ve stavu avirulence (nejedovatosti), následkem tohoto

zvýšeného pítoku krve a výživy do sliznice stávají se virulentními.

Le pesvdující pokusy Chodounského ^) a j. ukázaly, že pedpo-
kládané metamorfosy bakterií nevirulentních ve virulentní následkem

nastuzení neexistují a že nastuzení nemá valného vlivu na vznik

a prbh nemoci. Než pes pokusy tyto neídnou nikterak ady
autor, kteí vliv zachlazení pro vznik nemocí infekních uznávají

— z dvod ist spekulativních — exaktních dkaz však pro to

nemají. Ruhemann ^) na p. pedstavuje si, že nastuzení jest skuten
jednou z píin chorob, ovšem jen takovou, která sama o sob
nepsobí, nýbrž teprve tehdy, když potká disponovaný organis-

mus, a tato disposice spoívá dle nho na pítomnosti pathogenních

bakterií; Ruhemann myslí, že nastuzení i sebe silnjší nevzbudí

žádnou nemoc, nejsou-li pítomny píslušné bakterie. Novji Kiss-

kalt ^) uvažuje zase o vci takto : Následkem chladu (pi zachlazení)

zúží se kožní cévy kapillární, a krev stáhne se k orgánm bišním

a ku sliznicím všech trakt. Následkem toho nastane aktivní (te-

penné) pekrvení sliznic. Pi zvýšeném pítoku krve tepenné jest

však dle vykonaných pokus alkalita krve ^) snížena oproti nor-

málním pomrm, a tím dána možnost ku bujení choroboplodných

zárodk, jichž všechny sliznice vykazují i za normálních pomr
hojnost. Tím prý se stává, že po pedcházejícím zachlazení tak

asto pozorujeme zánt plic atd. Ze nastuzení a nemoc vbec (tedy

ne urit infekního pvodu) v jistém vztahu píinném k sob
stojí, jest jisto. Tak na p. vidí praktik denn, že nastydnutí

u choulostivc skuten disposiním faktorem — aspo pi zje-

1) Chodounský: Viz: asopis eských léka. 1899. . 23 a 24. — Sborník

klinický, sv. 6. atd.

^) Ruhemann: Ob u. inwieferne gilt die Verkiihlung als Krankheitsursache.

1898. (Citov. z práce Chodounského)

') K. Kisskalt: Locale Disposition, Verkiihlung u. Abhártung. (Miinch. mediz.

Woch. 1900. Nro. 4.)

") V krvi normální rozpuštny jsou nkteré soli alkalií, jež nkteí nmetí
autoi mají za onu souás, jež na bakterie niiv psobí a jež jest hlavním faktorem

pri zmínném již pirozeném zaízení obranném. V žilách obsahuje krev tchto

baktericidních látek více než v tepnách.



199

dnání rzných katarrh po pípad ovšem jen pekrvení sliznic

nosních, stevních atd. — býti mže. Jsou lidé, kteí potebují jen

nkolikrát bosi pejíti ráno nevytopený pokoj, aby si ulovili bu
ádný prjem anebo aspo rýmu. Ze by ovšem katarrh takový,

který dá se skoro libovoln reflektoricky ^) vyvolati, byl njakým
infekním onemocnním, nebude nikdo tvrditi — ale stavem nor-

málním rozhodn není a není dosud dokázáno, že by takové ka-

tarrhy bez souinnosti bakterií vyvolány vbec býti mohly. Po-

dobn nemožno ženskému lékai nevidti vliv nastuzení žen v dob
menstruaní na vznik akutních katarrh dložních (t. zv. zastydlé

periody). V ohledu tom praví na p. A. Martin ^) v uebnici ženských

nemocí pojednávaje o píinách katarrh dložních : »Es ist unver-

kennbar, dass viele Frauen wohl meist in Folge wenig geeigneter

Gevvohnung in frúher Jugend gerade um diese Zeit (der Menstrua-

tion) sich besonders zu Erkáltung disponirt zeigen« etc. Podobn
piítá Halpern (»Medycyna« . 20. r. 1900) zachlazení i pvod
prudkého katarrh mchýe moového s odmškem hlenohnisovým

v jednom ze svých pípad (jednalo se o 21eté dve, jež sedlo

v zim delší dobu na trottoiru), nebo dle autora nebylo možno
dle nákazu bakteriologického — jenž byl úpln negativní — a dle

toho, že za 10 dn nastalo úplné vyhojení, souditi na jinou píinu.

Ze by však vliv zachlazení pi vzniku nemocí infekních hrál

njakou roli, jak nkteí autoi se domnívají, není dokonce abso-

lutn dokázáno. Tak Eichhorst"^) uvádí na p. nastuzení mezi hlav-

ními píinami cholery nostras. Mnozí badatelé (Keller, Ullmann,

Sproder atd.) snažili se též dokázati, že mezi vznikem nemoci a

pomry metereologickými jsou jisté vztahy, le nepodailo se jim

vc objasniti.

2. Co týe se nakažliviny samé, pedpokládáme u ní jistý

stupe jedovatosti i schopnosti nemoc vzbuditi (pathogenity). Ne-

jsou všecky druhy bakterií stejn lovku nebezpenými. Jedny

jsou lovku lhostejný (bakterie nepathogenní) nemohouce nemoc

vzbuditi, jiné ohrožují naopak nebezpeností svou siln lidské zdraví

i život, vyvolávajíce infekní onemocnní (bakterie pathogenní). Než

nezáleží toliko na jednotlivých druzích bakterií, záleží i na kultue

ili jinými slovy na jedovatosti jedinc téhož rodu a druhu. Mimo to

jest z bakteriologie známo, že potkáváme se mnohdy s dvma odr-

^) To jest podráždním konek citlivých nerv kožních chladem a sdlením

tohoto podráždní stt^dm vasomotorick\'m v prodloužené míše.

=*) A. Martin: Pathologie u. Tharapie der Frauenkrankh. 1893. Str. 162.

') Eichhorst: Cholera nostras. (Real-Encyclop. Eul3nburg's 13-r4. Sv. IV.)
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dáma téhož mikroba morphologicky i vegetativn stejným, z nichž

jedna je pathogenní, druhá ne. Mluvíme pak o rzných varietách

nevdouce jiného výkladu. Tak jsou známy rzné odrdy strepto-

kokk (hnisavé bakterie kulikovité forn:>y spojené v etízky), dále

rzné odrdy bacilla difterie, které pebývají v dutin ústní, nosní

a i jinde u zdravého lovka a Sorensenem, Stoossem a Toddem")

popsán a nalezen bacillus difterie pi jistém druhu endemické rýmy

u dtí i u dosplých jakožto pvodce této rýmy. U píležitosti

nález tchto a jiných ješt tvrdí Kassowitz,^) že bacillus difterie

onemocnní difteritického nevyvolává, i vykazuje mu podízený jen

význam ve píinosloví difterie. Podobn tvrdí Schanz,^) že i t. zv.

bacillus pseudodifteriae Hofmann-Wellenhofv i bacillus nalezený

jako domnlý vyvolavatel jistého onemocnní spojivky oní zva-

ného — xerosa spojivky — jsou pravým, jen jedovatosti své po-

strádajícím — nevirulentním bacillem difterie, a praví, že ho lze

nalézti nejen v normálním vaku spojivkovém, ale i jinde, na p. na

sliznici zdravé i nemocné úst, nosu, pi rzných lišejích kožních,

pi abscessech plicních atd. — zkrátka všude tam, kde je direktní

souvislost se vzduchem, ponvadž ve vzduchu je ve velké míe
obsažen.

V em to záleží, že týž bacillus nevyvolává jednou žádné ne-

moci, po druhé vyvolává nakažlivou rýmu, a po tetí crouposní

neb difteritické onemocnní sliznic rzných stup, urit nevíme.

Jedná se tu patrn asi o zmnu vnitních vlastností takové bakterie

pi zachování z hrubá zevní formy tla, zpsobu množení, zpsobu
chování se na rzných pdách výživných atd., i mohli bychom
fakt ten uvésti snad v jakýs ovšem siln vzdálený vztah s opu-

štnými ovšem již názory Naegeli-ho a Billrotha, kteí popírali vbec
stálost jednotlivých druh bakterií poukazujíce k uení Darwinovu

a myslili, že neexistují rzné species bakterií, i nevili tedy, že

uritá species vyvolati mže urité onemocnní infekní. Z nej-

novjších a novjších prací o hnisavém kokku zv. Stafylokokkus

(Bumm, Heidenreich, Lingelsheim a j. ^) vyplývá však, že aspo
tento druh bakterie jest do jisté míry schopen jisté zmny formy,

a tak se zdá, že pece nco pravdy mohlo by zstati na pozoro-

váních Naegeliho a Billrotha.

^) M. Kassowitz: Kritisches iiber Diphteriebacillen u. Heilserum (Wien. med.

Woch. 1899. . 38 a 49).

-) Schanz: Der sogen. Xerobacillus u. die ungift. Lofleschen Bacillen.

(Zeitschrift f. Hyg. 1899. Ref. z . . 1.)

•') Lingelsheim: Aetiol. u. Tlierap. d Stafylokokkeninfection (Beitr. z.

exper. Ther. Behring's 1900).
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Že ovšem skuten celé species bakterií moiiou podléhati

jistým velkým zmnám ve virulenci (jedovatosti), tedy i v patho-

genit, jest dokázáno v laboratoi bakteriologv. Shledáno totiž, že

za jistých okolností, na pir. zvýšením nebo znaným snížením te-

ploty, úinkem svtla, ozonu, pidáním rzných chemických roztoku

k výživným pdám, neb Pasteurovou passáží jistými druhy zvíat

t. j. okováním kultur njaké virulentní bakterie ze zvíete jednoho

rodu na zvíe jiného rodu ubývá virulence té kultury bakterielné,

a naopak zase na p. kultivací za nepístupu vzduchu neb passáží

zase jinými druhy zvíat virulence pibývá. Tím zpsobem mžeme
si do jisté míry vysvtliti i rzný úinek jedné a téže sorty bakterií

pi infekci. Podobn pochopíme dále, že bakterie jinak tlu zvíe-

címu neb lidskému indiíferentní jako na p. bacillus coli communis

zdržující se normáln v tlustém stev lovka, mže za jistých,

nám dosud blíže neznámých okolností státi se pathogenním a vy-

volati nemoc. Pozorování Hlavy, ^) Gilberta a j. ukazují aspo, že

pi onemocnní zvaném cholera nostras hraje bacillus coli commu-

nis ne-li prim, tož aspo nikoliv zcela podízenou úlohu, ponvadž

se pi onemocnní tom nalézá v abnormn velkém množství ve

stev.
Zajímavý jsou i následující nálezy: Anglian Miller^) dokázal

bakterie vyvolávající vlákninový zánt plic (diplococcus pneumoniae

Fránkel-Weichselbaumv) v dutin ústní zdravého lovka. Týž

mikrob odkryt dále jako pvodce mnohého hnisavého zántu

stedoušního Zaufalem ^), Foou a Uffreduzzim "*) jako pvodce epide-

mického, hnisavého zántu mozkových a míšních blan. Týž mi-

krob nalezen dále i pi ozaen (druhu chronického katarrhu sliz-

nice nosní vedovitého s následnou atrofií sliznice i skoep a pro-

vázeného smrdutým výmškem) a jinde.

Pro posouzení zmny virulence jest zajímavým úkaz zvaný

symbiosa a associace. Zjevy tyto spoívají v tom, že, žije-li nkolik

rzných druh bakterií pospolu na téže výživné pd (symbiosa),

nabývá nkterý z nich bu vtši nebo menší virulence nežli ml
ped tím žije sám. Tak pstujeme-li na p. diplokokka zántu
plic na téže výživné pd (na p. bouillonu) zárove se stafy-

lokokkem (kulikovitá forma vyvolávající hnisání a picházející ve

') Hlava a Obrzut: Pathologická anatomie 1893 I. díl.

^ Miller: The human mouth as a focus of infection. (Deut. Cosmos 1891.

Cit. z Eulenburg. Real-Encycl. XV.).

^) Zaufal: Viz: Prag. mediz. Woch. 1889.

*) Foa a Uffreduzzi: Viz: Zeitsch. f. Hyg. 1888 IV.



202

hroznovitých skupinkách), zvýšíme jedovatost diplokokka. Mošny ^)

ukázal podobn, že i pítomnost jinak neškodného (nepathogenního)

bacilla (bacillus prodigiosus) ve spolku s bacillem snti táskavé

neb bacillem maligního oedemu zvyšuje jedovatost posledních dvou.

Naopak jest zase dokázáno, že na p. bacillus prodigiosus zmen-

šuje úinek bacilla uhláku, a bacillus coli communis že snižuje

úinek bacilla tyfu stevního — a tedy že psobí antagonisticky

(Pavlovský, Heidenreich.) ^) Podobný antagonismus pozorovati možno
i mezi rakovinou a streptokokky vyvolávajícími onemocnní zvané

rže (erysipelas, Rolhlauf), i známy jsou zajisté pípady rakoviny,

kde pistouplá náhodou k nemoci té infekce rží mla na nádor

rakovinný vliv hojivý. (Zjevu tohoto chytli se, rozumí se samo sebou,

klinikové jako tonoucí stébla a hledli stížené ve vysoké míe rakovinou

a tedy beztoho již ztracené— umlou inokulací nákazy ržovíte pi-

vésti k žádoucímu vyhojení — le pokusy tyto bohužel se nezda-

ily. Antagonismus tento mezi rakovinou a rží zdál by se snad —
aspo ovšem siln vzdálen — ukazovati na, jistou možnost opráv-

nnosti theorie Adamkiewiczovy ^) o parasitárnosti rakoviny.) Podobn
však i jinde pozorován byl hojivý úinek nov pistouplé infekce

rže k infekci prvotní jiného druhu a to pi tuberkulose spojivky

oní (Kuhnt, Zimmermann "•).

Symbiosa neb associace (piipojení více druh k jednomu

druhu bakterií) rzných druh má zvláštní dležitost u infekních

nemocí. Tak u difterie, spály atd. pidružením bakterií vyvolávají-

cích pochody hnisavé (strepto- a stafylokokk) komplikují se tžce

nemoci základní, jednak tím, že jedovatosti jednoho nebo druhého

druhu bakterií obyejn pibude, jednak pak i tím, že dvojí infekce

jest rozhodn horší infekce jednoduché. Pro tak asto se bakterie

hnisavé pipojují ku stávajícím již procesm infekním jiným, vy-

kládá se nejnovji tak, že infekce hnisavými kokky jest mnohem spíše

možná v organismu zbaveném ásten immunity své již infekcí

prvou (hlavn rozpadem krvinek pi každé horenaté nemoci pozoro-

vaným).

^) Mošny: Association du pneumoc. avec le stafyloc. pyog. doré (La Sem.

méd. 1895.)

^) Citov. z Hlava-Obrzutovy Pathol. anat. I. díl str. 84. 1893.

^) Dle stávajících uení složena je rakovinná tká z bunk epitheloidních po-

vstalých bujením základní tkán neb zbytk tkán vývojové i embryonální. Adam-

kiewicz však tvrdí, že tyto buky podobné epithelovým bukám nejsou niím jiným

než parasity ze ady prvok a to druh coccidií. Adamkiewicz; Die Unters

uchungen iiber den Krebs etc. ISfíJ.

^) Zimmermann: Zeitschr. f. Augenheilk. IV. 2. 1900.



203

3. Svrchu se pravilo, že ku vzniku infekce potebí jest i ji-

stého, uritého množství infekního agens (nakažliví ny). Nestaí

obyejn na p. vniknutí, eknme .2 neb 5 jedinc bakterielných —
teba sebe virulentnjších, aby nemoc infekní se vyvolala. — Množ-

ství jich musí býti naopak mnohem vtší, má-li infekce nastati, a

to z dvodu existence zmínného již obranného apparátu daného

pírodou každému jednotlivému organismu. Bližší vysvtlení funkce

tohoto zaízení podáno bude v odstavci následujícím.

4. Ku vzniku infekce zapotebí jest konen i jistého stupn
náchylnosti organismu k infekci. Otázka náchylnosti organismu

k infekci souvisí úzce s otázkou immunity, i bude úkolem násle-

dujících ádk krátce osvtliti spolen tyto otázky. (Dokonení.)
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POLITICKÉ: Smutné zjevy volební — Neúast obanstva — Odpuzování dlnictva — Mledá
se svornost. Nálezce prosí o navrácení strana mladoeská — Ubohé kandidatury — Kon-

servatism politických útvar zachrauje ješt stranu svobodomyslnou — Budou-li mladoe.ši
obstruovat, bude to proti jejich víili — Radikálové mají býti nástrojem vlády — Politická
práce eské strany lidové — eský snm — Pirážka kdani zlíhu — Politika ovládá všechno
konání, teba bylo svou podstatou politice sebe vzdálenjší.
Ze Slezska : Volby.

Jihoamerické spory pohranin — Jazyková otázka — na Malt — Vleklost krise
ínské.

Volby jsou V Rakousku v plném proudu. V nkterých zemích po-

aly v polovici prosince již volby hlavní. Všude však se zahájily a již

také provedly volby volitel. V Cechách hnutí volební pineslo málo po-

tšlivých zjev. Nápadná, až zarážející, byla neúast obanstva .pi

volbách. Místa, ve kterých se k volebnímu osudí nedostavil zhola nikdo,

nebo ze ady oprávnných voli 5 — 10, nebyla výjimená. Mnoho na

neúasti obanstva jsou vinny rakouské ády volební, které nepímým
volením odnímají volim bezprostední vliv na vysílání zástupc do sbor
zákonodárných a tím seslabují jejich zájem, a jež mimo to podlují volie

nestejným vlivem (dle kurií). Mnoho viny jist spoívá také na neutšených

politických pomrech v íši. Lid prohledá, že rakouský parlamentarism je

pouze zdánlivý, který stídav s § 14tým formáln udržuje ústavnost,

fakticky však je pouhým pláštíkem absolutismu, z nhož se Rakousko

dosud nevybavilo. Nejvíce však viny nese dosavadní bh eské politiky.

Po celých tyicet let ústavního života domácí eská politika pímo pro-

myšlen vzbuzovala a pstovala v lidu nechu k životu veejnému. Je-li

pravdou, že »malý ten, kdo zná jen malý cíl,« je stejn pravdou a zejména

v politice, že cíle našich snah musí býti úmrný našim silám Nejvtší

a nejkrásnjší cíl, není-li moci k jeho uskutenní, je nicotný, a na škodu.

Politika, má-li býti výsledná a má-li udržeti zájem lidu, musí míti stano-

venu adu cíl dosažitelných. Pi tom ovšem mety konené se zíkati

nepotebuje. Ale v Cechách od let šedesátých upínalo se všechno politické

snažení jen k zaslíbené zemi státního práva. Pro práci v pítomnu nebylo

smyslu. Jaký div potom, že lid po tyicetiletém bloudní politickou pouští

když stále se nedokává zem zaslíbené a eští Mojžíšové nedovedou mu
ukázati ani znamení její blízkosti, reptá a — což horšího je — lhostejní.

Lid po dosavadní neúspšnosti vší innosti politické ztrácí víru ve veejnou

práci.

Ale neúast volistva není jediný povážlivý zjev souasných voleb.

Mnohem horší je, že volby na novo budí trpkost v eském dlni-
ctvu proti nedlnickým vrstvám národa. eské obce, pokud jsou povolány

k spolupsobení pi volbách, poínaly si spsobem strannickým, namnoze

pímo protizákonným. Vždy místy, jako na p. v Nuslích u Prahy musilo

samo okresní hejtmanství volby volitel pro zejmá porušení zákona
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zrušiti. Jinde — a to stalo se bohužel i v Praze — snažila se obec aspo
zneužíti svého zamstnavatelského postavení, aby inila nátlak na svoje

zízence. Konen v místech smíšených docházelo i k takovému smutnému
zjevu, že eši, než bjí" volili ("echa sociálního demokrata, radji nešli

k volb a nechali projíti Nmce. Ovšem dlnictvo odpovídalo stejn : místy

uzavela sociální demokracie kompromis s Nmci proti kandidátm eským.
Ale lze se tomu diviti? Bylo na eských národních stranách, aby se aspoii

v místech znmených nebo smíšených shodly se sociální demokracií

a tím aby zabránily vítzství nmecké. Dohoda byla by možná ; vždy so-

ciální demokracie má v programu a skutky také osvduje snahu o národní

spravedlnost. Již proto vlastn a bez smlouvání by ml býti echm, kde

nemohou zvoliti svého, národního kandidáta, milejší sociální demokrat

teba Nmec než Nmec jiné barvy politické.

Neblahý postup proti kandidátm tídn organisovaného dlnictva

vedou za ochotné pomoci všech ostatních národních stran Ml ad o eš i.

Ale je to také jediný tah, který se jim ve volební dob podail a daí.

Jinak ani jejich toužená svornost se neosvdila a to ve vlastních adách
národní strany svobodomyslné. Aspo výkonný výbor mladoeský uznal

za nutné již po dvakráte vyzývati svoje dvrníky, aby nepracovali pro

strany cizí. Ale proto ješt nejsou mladoeské nadje na vítzství seslabeny.

Je jisto, že v lidu mladoeská strana pozbyla mnoho pdy. Ale vj^sledek

toho jeví se jen na schzích voliských, kde se Mladoeši ocitaj^v menšin,
nebo které musejí poádati pi zavených dveích a za slabé úasti ne-

mnohých vrných a vyvolených. Ve volb samé však udrží si strana svo-

bodomyslná ješt znanou pevahu. Nebo každá strana, která jednou na-

byla naprosté moci, uchová si svou moc ješt dlouho potom, když již

pozbyla pízn v lidu. Psobí k tomu rzné svazky osobní a hospodáské,
tak že zevní pechod ze strany ke stran se dje hodn pozvolna.

Strana svobodomyslná vyhlásila již své kandidátní listiny ve všech

posledních tech kuriích. Mnoho zajímavého na nich není. Jsou prost
znakem toho, jak strana mladoeská upadá se stupn k stupni. Staí jist
uvésti, že mezi mladoeskými uchazei ve všeobecné tíd voliské je

nejlepším kandidátem — pan Bezno v ský — známjší a vý-
znanjší svobodomyslní poslanci, kteí ped temi roky kandidovah v páté

kurii jako Adámek, Engl, Janda, letos na kandidátní listin se ne-

vyskytli, bu, že vbec o mandát se neucházejí (Adámek, Engl), nebo že

se musili, aby se zabezpeili ped propadnutím, uchýliti do kurií jiných

(Janda do Kramáova okresu jiínských obcí venkovských). Jinak je ješt
píznano, že dr. Kramá musil opustiti svj volební okres a uchýliti

se do okresu nejkonservativnjšího, kde pi všeobecné porážce Staroech
byl ješt zvolen staroeský kandidát, na Táborsko.

Volební kompromis s agrárníky, o njž vyjednávali Mladoeši
až do polovice doby volební, se rozbil. Na stran mladoeské nebylo
opravdového úmyslu kompromis ujednati. Bželo jí jen o to, aby jednání
o kompromis hodn protáhla a tím pipravila agrárníky o as k agitaci.

A to se povedlo. Rolnický sjezd 8. a 9. prosince konal se již ve
znamení pímo protimladoeském. Rolnictvo vymanilo se z mladoeského
podruí a to vážn a asi na vždy. Svdí tomu, že nechce zstati pi
slovech. Vyhlásilo bojkot Národním Listm a usneslo se zahájiti
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jednání o vlastní denník agrární. Že i vnitrn se ponenáhlu vybavuje
rolnictvo z mladoeštví, toho dokladem bylo na sjezde volání po národ-
nostním smíru a proti šovinismu národnímu, nepímé piznání páté kurie

dlnictvu, zamítání dosavadních lichtek, jimiž jednotlivé strany rolnictvo

astovaly, a konen i uznání, že hospodáská organisace zemdlská nesmí
býti nijak pronikána inností politickou. Ovsem na ráz emancipaci z mla-
doešství oekávati nelze. Vždy tsná souvislost s mladoešstvím, z jaké

vychází agrární hnutí, je znaena i osobn, tím že v ele protimladoeského
selského hnutí se ocitají také selští poslanci — mladoeští. Politicky na
sjezde se ozvalo staré mladoešství pevírou v zázranost státního práva

od nhož i rolníci si slibují obecnou úlevu.

Cím více se blíží vlastní výkon volební a po nm nové zasedání

íšské rady, tím více se zase uvažuje o koneném rozhodnuti rakouské
ústavní krise. Vše závisí na tom, bude-li obnovena obstrukce, jejíž

následkem byl by absolutism. Mladoeši do obstrukce mnoho chuti ne-

mají. Svdí o tom všechno jejich postupování. Národní Listy 18.

listopadu snažily se vzbuditi mínní, jakoby za iny smující proti e-
chm nebyla odpovdna celá vláda a zejména ne ministerský pedseda
dr. Koerber, nýbrž pouze dva ministi odborní, v jejichž resortech se

zmny Cechm nepíznivé udaly, baron Spens Booden a dr. Bohm
Bawerk. Ale nejen Národní Listy hodn slevily v posledním msíci se

svého radikalismu. I živlové, kteí v poslaneckém klubu mladoeském
byli nejradikálnjší, bu se pímo vyslovují proti státoprávnímu radika-

lismu a radí k umíinnosti, jako uinil pan dr. Fot na voliských sch-
zích v Jílovém a v Sadské, nebo moude a opatrn mlí, jako iní nyní

pan dr. E. Grégr a J. Sokol. Z podobných zjev nutno soudit, že

Mladoeši nebyli by nepístupnými k vyjednávání s vládou, kdyby jen pan
dr. Koerber ml sebe slabší vli vážn vyjednávati. Ovšem musil by ui-
niti aspo formáln njaké ústupky eskému poselstvu na íšské rad, jež

by potom doma strana svobodomyslná mohla vydávati za vítzné trofeje.

A nemusily by to asi býti ani ústupky vcné. Zprávy, které se stále

trousí o parlamentní pemn kabinetu, zdají se napovídati, že Mladoeši
by se spokojili s ústupky povahy ist osobní: snad s obtováním barona

Spense a dra Bohm Bawerka, kteí by se stali beránky snímajícími híchy
celé vlády, a penecháním nkterého odborného ministerstva echm. Ale

vláda nemá chuti a snad vzhledem k Nmcm také odvahy, abj uinila

Mladoechm jakoukoli, sebe menší koncesi. Spoléhá píliš, že eská de-

legace bude na íšské rad úpln osamocena, a že sama uzná potom
marnost svého obstrukního konání a nastoupí cesty klidné oposice, v níž

by dr. Koerber asi vidl echy radji než ve stran vládní. Docela bez

podkladu protieské plány vládní nejsou. Vždy proti cbstrukci se vyslo-

vila i volební provolání stran, jež jsou eské stran svobodomyslné nej-

bližší — klerikálních i liberálních Slovinc. Nmci ke všemu snaží se

obratn využíti protiobstrukní nálady slovinské. Ukazují neúnavn na

to, že alpské Nmce a alpské Slovany víže více zájm hospodáských
než alpské a sudetské Slovany a demonstraním objektem je letošní in-

vestiní vládní pedloha, která slibuje dráhy Slovincm píznivé. Že Po-

láci obstrukní Mladoechy by nepodporovali, je samozejmo. Zbývá jen

eský velkostatek. A jeho vrnost lidovým eským poslancm ? Nejlépe ji
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vyznauje, že i v souasných íšských volbách vešli v jednání o kompro-

mis s velkostatkem ústavovrným a to ne beze zdaru. Proto výpoet vlády

zatlaiti beze všech ústupk eské poslance z obstrukce do prosté oposice

není špatný. Ale cestu k nmu volí dr. Koerber nesprávnou. Ze všeho

se zdá, že chce, aby z Cech pišli do íšského snmu poslanci radikál-

njší — snad aby se vyhnul všemu vyjednávání o smírné opuštní ob-

strukní taktiky. Vždy jinak nelze vysvtliti, pro vláda ponechala

faktické provádní zrušení jazykových naízení práv na dobu volební?

Pro považovala as voleb za nejvhodnjší, aby provedla osobní echm
nemilé zmny na vrchních místech státní správy v Cechách (pensionování

pana Jansy, presidenta vrchního zemského soudu v Praze) ? Pro státní

úady zahajují zase od oposiních let 1891 — 1894 neobvyklou praxi stí-

hání pro politické peiny? Vše to a podobné je pece jen voda na ra-

dikální mlýn ?

Neutšené zjevy souasných voleb snaží se aspo z ásti vyvážiti

politickou nevolební akcí eská strana lidová. Její politický klub

poádal 27. listopadu veejnou schzi pro všeobecné rovné a pímé, tajné

právo volební se zastoupením menšin. Jí ml býti dán popud k vtší

a usilovnjší innosti o všeobecné právo hlasovací, jež je základním po-

žadavkem skuten lidového parlamentu. Zatím rozhozen byl v desíti tisí-

cích leták, který propaguje snahu o lidovou opravu volebních ád a byla

zahájena akce petiní. 6. prosince poádal klub eské strany lidové schzi
o eském hlášení pi kontrolních shromáždních, která byla rozpuštna.

Tím bylo spsobeno, že požadavek, aby »pehlídky záložník nebylj' í-

zeny vojenským delegátem a nebyly na pd vojenské, pod vojenskou

právomocí« musil býti zstaven pouze propagaci tiskem, o níž se stará

as. Využíti rozporu, který vznikl formáln z nacionálního dvodu mezi

vojenskou správou a eským lidem, k probuzení snah o rozšíení oban-
ské pravomoci naproti pravomoci vojenské, je jist pokus o ústavní práci,

který nezasluhuje usnutí.

12. prosince byl zahájen ke krátkému zasedání eský snm.
Práce jej eká dost a dost. Má v desíti dnech vyíditi rozpoet za rok

1900 a pijati rozpotové provisorium na prvé msíce 1901 a schváliti

vládní pedlohu o zemské pirážce k dani z lihu, kterou má býti aspo
ásten pomoženo zemským financím. Ale rozumí se, že ani pi tom
se snm neobejde bez politických eí a návrh. Dr. Ba.xa chce zavésti

v debatu snmovní prohlášení arcivévody následníka, jímž se vzdal za

své potomky nárok na trn. Debata má míti význam státoprávní (ve

skutenosti nebude míti význam žádný) a Mladoeši, kteí jsou dnes ve

vleku radikálním, jist se nedají panem Baxou petrumfnouti. Ale nelépe

si poínají Nmci, kteí se na p. stavjí proti pirážce k dani z lihu

pro — její autonomistický ráz. Bez politiky se neobejde již žádný in a
hospodáský a kulturní a a by byl sebe vzdálenjší všech politických

motiv.

Neteba nám ze Slezska podávat ani zpráv, kde kdo kandiduje — Nmci,
a si jsou té neb oné strany jsou vlivem Wolfovým a Schónererovým stejn

nacionální; chtjí vlastn všichni totéž, jen že ne všichni se k tomu stejn
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upímn nebo neomalen piznávají. Nás zajímá hlavn politická innost

esko-polská, její nadje a výpoty. —
Na Opavsku mli jsme ve tvrté kurii už jednou poslance víc než

na pólo našeho. Byl to baron RoUsberg, pedseda Úst. hosp. spolenosti.

Ten však letos kandidatury nepijal a tak zstane mandát Nmcm,
ponvadž našeho kandidáta národního nebude volit nikdo z Nmc.
V páté kurii staví Cechové svého kandidáta — ovšem jen poetního.

Užší volby rozhodnou, komu dát hlasy. Naši lidé bohužel sotva se od-

hodlají volit kandidáta socialistického. Zdá se také, že kesansko-sociální

strana se chystá do boje — aspo projekt píjezdu Luegrova do Opavy
dává to tušiti. Pi dobré kázni a organisaci volební práce mohou naše

hlasy nabýti znané ceny. Na Tšínsku to letos dlouho velo. Jindy

byla shoda hned hotova — letos nemohlo k ní dojít. Swiežy odstoupil,

dle úmluvy ml býti volen od Poláku i ech kandidát eský ! Poláci

se ze svazku vyzuli. Schze národní rady slezské, (která se ustavila na

schzi v Pívoze dne 25. íjna — pedseda Dr. Stratil, jednatel Dr.

Dienelt) po dlouhém a napjatém debatování zvolila ti zástupce, aby vy-

jednávali s Poláky. Odprcové shody esko-polské, a zastanci vyjedná-

vání s dlníky v V. kurii byli pehlasováni. Žádáno, aby zvolení zástup-

cové vyjednávali o zvolení jednoho Poláka a jednoho echa. Jmenován

rada Hrubý (V.) a Dr. Michejda (IV.). Dána však možnost, aby byli

zvoleni oba Poláci, zaruí-li se, že officiáln vystoupí proti šovinistm

polským a že urovnají se vci sporné na Bohuminsku, Fryštátsku, Frý-

decku — vbec, kde pekroiy už míru. Vyjednáno (3. /li.), aby oba

kandidáti byli »pro tentokrat« Poláci — Dr. Michejda (IV.) a rolník

Stwiertnia (V.). Jsme zvdavi, co naši vyjednavatelé za to na Polácích

vymohli. Budeme bedliv kontrolovat jakého úspchu docílili. Ze tím vy-

dána eská vc na Tšínsku vehkému nebezpeí se strany Cingrovy —
je jisto. Vyváží-li toto nebezpeí pochybné spojenectví a pátelství Po-

lák — je hodn nejisto. Nutno doznat, že pekážkou jednání s dl-

nictvem je do znané míry rolnictvo samo. Je to jednak následkem po-

mr hospodáských. Prmysl pipravuje rolníka o nejlepší síly. Dl-
nictvo vydlá v továrnách mnohem více, je pojištno pro stáí a to

budí nevoli rolnictva, které si skuten neví rady. Ostatn je rolnictvo

zvlášt proti socialistm pímo fanatisováno s mnoha stran a dlnictvo

samo svým vystupováním spory asto jen zvtšuje. Na nkterých místech

však už nyní vidt zmny k obapolnému prospchu.

Konaly se a konají volby volitel. — Pi nich ztratili jsme Ka-

teinky u Opavy, kde za IV. kurii zvoleno volitely 1 1 Nmc. Smutné

znamení pro píští zemské volby, pi nichž záleží na každém hlase;

ztráta Kateinek mže nás zbavit obou zemských poslanc za Opavsko-

Bílovecko. Z jiných obcí docházejí zprávy píznivé, z nkterých nade

vše oekávání. (Svinov). Tyto dv jmenované obce by mly býti cílem

naší usilovné práce — Kateinky jako protiváha Opavy, Svinov pro

svoji velikou budoucnost. Roste a poroste dále — pibývá továren,

pibývá obyvatelstva. Továrny ovšem cizí, nám nepátelské — ale lid

náš. Dobrá organisace mže lid uchránit ped terrorismem. Ztráta tchto

dležitých posic byla by pro eskou vc ve Slezsku velikou po-

hromou, — Dle zpráv jaké docházejí z Polské Ostravy, jsme na nej-
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lepší cest — ke ztrát tohoto msta. Už dnes vytýká se liknavost —
kdy volby jsou pede dvemi — eské zastupitelstvo prý nedlalo nic,

aby se udrželo. Vliv cizího kapitálu ohromný, my tam nemáme žád-

ného. Gg.
*

Evropské velmoci nemají od nkolika let ve svých pohraniných

sporech s jihoamerickými republikami ped rozhodími soudy docela žád-

ného štstí. Již v loni Anglie docela pohoela se svým požadavkem na

Yuruari, zlatonosnou a úrodnou východní koninu venezuelskou. Rozhodí
soud, jejž pod pedsednictvím Martense, vynikajícího ruského professora

práva mezinárodního, skládali dva soudcové anglití a dva severoamerití

(za Venezuelu) ze sporných 130.000D kilometr piznal Guyan britské

snad asi tvrtinu.

Francouzm rozhodnutí soudu smírího, jenž v hlavním mst jejich

zasedal, se tehdy velmi líbilo. Sotva tušili, že za pldruhého roku sami

budou podobným rozsudkem obšastnni. Be sporu, jejž stát francouzský

již po 187 let vedl s Portugalskem a napotom s Brasilií, o východní

a jižní hraníce francouzské Guyany, rozhodí soudce, spolková rada švý-

carská v Bernu, práv v tchto dnech dala skoro zcela za pravdu Brasilii

Vláda paížská požadovala pvodn celé pobeží moské až k ústí eky
Araguary a veškeré pozadí všech tí Guyan, tedy nejen vlastní, ale

i hoUandské a britské, o rozloze 400.000D km. Akoliv pozdji spoko-

jiti se chtla toliko s 260.000G km., rozhodí soud uznal eku Oyapoc
za totožnou s onou ekou Vincence Pinzona, která dle míru utrechtského

z roku 1713 tvoiti má hranici mezi Francií a ddikou Portugalska,

Brasilií. Rozhodnutí dopadlo pro Francouze nanejvýš nepízniv. Kdežto

již roku 1856 Brasilie marn nabízela sama jim znanou ást sporného

území, rozhodí soudce pikázal jim na jižním pozemí americké osady

jejich celých 8000Z) km.

tenáové Naší Doby jist ped nedávném etli ve svém osobním

žurnále nco o novém násilí, kterého se dopustil pan Chamberlain. Míním
jeho naízení, kterým se nakazuje, že na Malt po patnácti letech dosa-

vadní italská e úední nahrazena má být angHinou. Protesty vynikají-

cích ostrovan, zvlášt volených len zákonodárného sboru, pan Cham-
berlain odbyl velmi nedbale, ba pímo ironicky.

Zpráva ta vzbudila u n 's, v klassické zemi jazykových spor, zájem

takka pirozený. Nikde ale neetli jsme — a to jest pro zbhlost novi-

ná našich v otázce pro n skoro životní velice charakteristické — že

Chamberlainv úkaz jest pouhou superposicí nespravedlností a že nahra-

zuje prost jednu kivdu druhou. Ješt od dob dávno zašlé vlády plmsíce
nad souostrovím obrovská vtšina jeho obyvatelstva mluví maltánsky, t. j.

západními vlivy korrumpovaným náeím jazyka arabského Jsou to

vlastní Maltánci, ona species Žid na tetí, kteí z pelidnné vlasti roz-

šíili se po všech jižních bezích Stedozemního moe. Ve zbylém šestém

dílu obyvatelstva, jenž italsky anebo anglicky mluví, mšané z blízkého

poloostrova pisthovalí mají ovšem pevahu. Majíce pevážný vliv na
volbu oné poloviny sboru zákonodárného, jež není jmenována vládou,

dokázali ped asem, že vlaština stala se výluným jazykem úedním

NAŠK DOBA. R. VIII., 3. 1900. 20. prosince. 14
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na ostrovech. Však agitaci venkovského obyvatelstva, vedeného hlavn
knžstvem, podailo se vymoci maltánské ei v úedním jednání jakási

práva.

Podrobnjších zpráv o jejich rozsahu nemohljsem se nikde dopíditi

a neumím rovnž povdti, pokud doiena byla naízením ministra

osadního.

Otázka ínská jest dle všeho dosud velice vzdálena svého rozuzlení.

Ruské vojsko z nejvtší ásti od Pekingu bylo odvoláno, z ásti dopra-

veno dom a z vtšiny soustedno ve hranicích vlastní Mandžurie. Ta se

docela jist, a již se vci na dálném východ jakýmkoliv zpsobem vy-

vinou, stane díve nebo pozdji koistí carskou. Japanský kabinet, jehož

hlavou se ped nedávném stal markýz Hirobumi Ito, sleduje podobnou

politiku a pomalu odvolává své pluky. Jednak asi z píin finanních,

ale jednak z dvodv ruskými s shodných, ale pec zcela jiné cíle sledu-

jících. Markýz Ito, pední stoupenec politiky panmongolské a ínskoja-

panského spolku, dobe postehl vzrst mravního vlivu, jejž ministi

carovi rozumnou politikou snaží se nabýti nad obrovskou íší. Proto po-

spíšil si následovati jejich píkladu.

K politice obou mocí pistupují ješt Amerika a (možná, že dost

proti vli své i) Anglie. Jedin Nmecko, Francie a Itálie do nedávná

s vtší menší rozhodností trvaly na tom, aby písná exekuce provedena

byla na (Jín. Vlivem ostatních mocností budou i ony bezpochyby donu-

ceny, aby do poháru hokého vína, ureného pro dvr císaský, vlily

hodn vody.

I nmecké listy byly nuceny uznati, že práv v ínské krisi diplo-

macie francouzská dobe obstála zkoušku. Pekingský vyslanec republiky

vtil nebezpeí v dob, kdy kollegové jeho ješt naprosto nechtli pi-

pustiti, že by zde bylo vbec nco, co by jim bránilo, by klidn dále

hráli lawn-tennis. A zrovna tak francouzský ministr Delcassé nejpesnji

formuloval rozsah trest, jež na ín mly býti vykonány, a nejvíce radil

k písnosti a rozhodnosti.

Nechci nikterak rozsuzovati, zda všecko to, co pan Delcassé na

íanech žádal, snáší se zcela s píkazy humanity. Ale politicky ne-

mohly se evropské moci dopustiti neomluvitelnjšího než pochybení, když

naproti Orientálm daly se na cestu ústupkv. Promnou trestu smrti na

princi Tuanovi, generálu Tung-fu-hsiangovi, a ostatních vdcích boxer
v deportaci, mohlo býti ulomeny nejvtší ostny oné kytice, kterou Delcassé

podával císaskému dvoru. Ale teprve potom, až by mandarini všecky

podmínky bez výhrady byli pijali a alespo to, co ihned uskuteniti

se mohlo, také provedli.

Jestliže diplomacie »Krajního západu« dobe rozpoznala, že v ín-

ské krisi unum necessarium moci evropských jest rozhodnost, kollegyn

její z »Nejzazšího východu« stejn urit toho byla si vdoma, že nej-

lepším spojencem jejím jest jejich nesvornost. Hlavní plnomocník ínský,

Li-hung-ang, byl sama nemoc, nehybnost a sklíenost, dokud pan Del-

cassé v koncertu velmocí udávalo takt, ale jakmile zpozoroval postupující

rozvrat, zmnil se ve vtlenou ilost. S energií, kterou by lovk u sta-

rého pána, na smrt prý nemocného, nikdy nehledal, místokrál Li vyjednává



I

211

s vyslanci velmocí, odporuje, reklamuje a z kanceláe jeho pímo srsí

protesty všeho druhu.

Ztenené vojsko spojenecké zatím podniká až k samé ínské zdi

výpravy na »potrestání« boxer. Pi nkterých jedná se skuten o od-

platu za adu hrozných ukrutností, které bhem léta povstalci na evrop-

ských vetelcích byli spáchali. Ale nkde se jedná laké pouze o ukojení

vojácké ctižádosti, anebo neho ješt horšího, chtivosti plenu, jakož prý

vbec uniformovaní pedstavitelé naší civilisace z nejvtší ásti osvdili

v ín pramalou úctu k VII. pikázání.

Císaský dvr, jenž pvodn dlel v mst Tai-yuen-fu v provincii

Šan-si, unikl odsud dále na západ, do Si-ngan-fu, msta nkdy rovnž
sídelního, ležícího v sousední provincii Sen-si. Zde kolísá císaovna-vdova

a staroínská rada její mezi nadjí a skleslostí, vydávajíc edikty, které

brzy nestydatým požadavkm bílých ábl hoví, a brzy obsahem svým

nepímo jim se vysmívají. Cizincm pející císa Kvang-si také, a
pomalu, vrstá zase do dívjšího panovnického postavení svého.

V poíí obrovské eky Jang-tse místokrálové Liu-kun-yi a an-i-tung
dovedli doposud zachovati poádek a tím prokázali vlasti své znamenitou

službu. J. M. P.

*

Po VEEJNÉM HOSPODÁSTVÍ. Zemská pirážka ke státní dani z líhu — Ahsolutism
a státní tinance — Bosenské dráhy a uherský kombinovaný tarif do Levan;y — Prnlavni

agitice v Rakousku — Anketa o termínovém obchod obilním — Bursovní ztráty pražských
spekulantu — Nouze o uhlí, Opava, Víde, Praha.

Zemské snmy sešly se ke vasnému vyízení rozpot zemských

a k projednání zákona o zavedení jednotné pirážky ke státní dani z ko-

alky. Výnosem této pirážky mají se sanovati neuspokojivé zemské finance,

jimž málo prosply nedostatené kvóty zreformovaných daní pímých. Na-

vržena jest pirážka 20 h z litru alkoholu, úhrnný výnos pirážky bude

initi asi 19*2 mil. K v Pedlitavsku a bude se mezi jednotlivé zem dliti

dle skutené spoteb}^ alkoholu v zemi. Na echy pipadlo by asi 3*79

milion K, na Moravu 3" 18 mil. K, na Slezsko 1*07 mil. K, na Hali
ovšem nejvíce (5*7 1 mil. K), na Dolní Rakousy 2*17 mil. K. Vláda na-

léhá, aby pedloha byla rychle vyízena, tak aby nová pirážka mohla

vejíti v platnost již 1. lednem 1901.

Nehledíc k tomu, že specieln v echách ani tímto zpsobem nebude

trvale pomoženo zemským financím, kterým by nejlépe slušelo pikázati

dan reální, máme v Rakousku dan z líhu — proti jiným povážlivjším

daním spotebním — nejnižší snad ze všech stát evropských. V Nmecku
vynáší da z líhu na 1 obyvatele dvakrát více než u nás, v Belgii ti-

krát, ve Francii skoro tyikrát, v Anglii více než šestkrát; na hektolitr

líhu pipadá dan mimo Švýcarsko a Dánsko ve všech státech evropských

znan více, v Anglii až ptkrát tolik co u nás, v Rusku a Švýcarsku

tží vláda z líhu monopolem, jehož výsledky zejména ve Švýcarsku jsou

neobyejn píznivé.

Jako zhynul kdysi absolutismus na finanní úbyt, tak i bezparla-

mentní vládu posledních let donucuje finanní nedostatek pomýšleti na
soužití s parlamentem, na pt)voiené rozpoty a úvry investiní. Poklad-

14*
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niní pebytky jsou vyerpány podporami k úlev nouze, náklady k upra-

vení valuty, zejména obmezením dluhu salinkového; ano vláda ponáhá si

k penzm, jichž potebuje na nezbytné investice železniní, tím, že ob-

jednává lokomotivy a vozy pro státní dráhy místo hotového placení na

splátky. Továrny ovšem s radostí vyhovují zakázkám státním ; vláda jim

zaruí ve smlouv amortisaci a úroky a továrna, pokud potebuje sama úvru
k provedení zakázky, snadno si jej u banky opatí. Tak tedy vlastn to-

várny prostedkují vlád úvr, jehož tato sama použiti nemže. Ale vláda

potebuje nejen lokomotiv a vagonv, nýbrž i hotových penz. Mají-li býti

v lednu neb únoru vydány nové lOkorunové bankovky na míst stahova-

ných ptek, musí vláda za n složiti u banky píslušný obnos ve zlat.

A tu jsou dobré nejenom malé stozlatové úspory, v jakých si libuje ministr

financí, nýbrž i zálohy od jižní dráhy. Když stát koncem let padesátých

prodal trat, tvoící t. zv. jižní dráhu, zaplatila spolenost jenom ást
kupní ceny hotov, kdežto vtšinu mla platiti pozdji a má platiti á-
sten ješt dnes. Spolenost ráda by nyní tyto roní kvóty, jimiž se di-

videnda akcií ovšem znan snižuje, vykoupila jednou pro vždy odbytným,

o nž by se s vládou smluvila. Vláda nemže sice zmniti o své újm
smlouvu s jižní dráhou, pijala však prozatím na úet budoucího výkupného

od spolenosti zálohu 13 milion korun. Že pi tomto hospodaení pochodí

daleko lépe než stát jeho kontrahenti, je pochopitelno.

*

Nové ujednání vlád rakouské a uherské stran bosenských drah ne-

bylo veejností pijato tak hladce, jak snad vláda rakouská oekávala.

V Dalmácii nastalo silné protestní hnutí proti soustavnému zanedbávání

této zem, ve Vídni nebylo elnjšího spolku, kde by nebylo bývalo di-

skuse o otázce drah bosenských, a asopisy vídeské byly plny perných

úsudk o našem pomru k Uhrám a k zemím zabraným, o hospodáském
programu vládním, k vli kterému mly ustati boje národnostní, a o sku-

teném hájení hospodáských interess vládou atd.

A souasn ohlašují obchodníci jinak vždy protžovaného Terstu

nové stesky o úpadku cukerního vývozu rakouského do Levanty. Ponvadž
uherskému vývozu nestaily ani levné tarify železniní do Rjeky ke kon-

kurenci s cukrem rakouským — ze Rjeky jako z Terstu byly již vodní

tarify stejné — uherská vláda povolila a smluvila s Lloydem jediný kom-

binovaný tarif, neobyejn levný, pro železniní i vodní dopravu cukru do

Levantj'' a sice po železnici do Budapešti, odtud po Dunaji do Galace

a z Galace po parnících rakouského Lloydu — k tomu ješt Rakouskem

plnými 7 miliony korun subvencovaného — do Levanty. My máme také

subvencovanou paroplavební spolenost dunajskou, jejíž smlouva o státní

podporu má býti co nevidt provisorn prodloužena, Lloyd bére jenom od

nás subvenci •— pro také u nás nebyl by možný pímý tarif železniní

a vodní, pro všechno, železnice, terstské kupectvo i Lloyd, pímo jako

by závodily znechutiti našim cukrovarm terstský vývoz a naíkati pak

souasn na nevlastenectví cukrovar vyvážejících po Labi a pes Hamburk?

Uherský projekt prplavu povážského od Dunaje k Ode probudil

u nás optn agitaní ruch kanálový. Dunajský spolek koná dne 13. pro-
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since ve Vídni »Wasserstrassentag«, do Perova svolán byl sjezd výrobních

tíd a obecních zástupc z údolí ek Moravy a Bevy k agitaci pro pr-
plav dunajskooderský, rolnictvo polabské pokrauje ve schzích pro splav-

nní a regulaci stedního Labe. Nevíme, jak dopadnou resoluce sjezdu

vídeského — eské kruhy sotva se ho budou úastnit, aby se ušlo re-

kriminacím na neJlnost parlamentu, která jediná pekáží vlád atd. — ale

prplav dunajskooderský Moravou není dnes již možný, nesetká-li se pro-

jekt prplavu povážského s obtížemi nepekonatelnými. Celkový náklad

jeho inil by prý 101 mil. zlatých, prplavu moravského dle projekt

asi 83 mil. zlatých — onen zaplatily by Uhry z nejvtší ásti samy, na

tento by nám pouze pispívaly. Ale prplavem Povážským získají Uhry
jak regi.laci Váhu i pro lokální dopravu a melioraci, tak na Pedlitavsku

tém nezávislou vodní dráhu pro spojení nejen Uher, ale i Balkánu

a Levanty s Nmeckem, Švédskem a Dánskem a pro budování nezávislosti

politické, jsouce na tech stranách — Rjekou, Galacem, Sttínem — spo-

jeny s moem, t. j. se svtem. A to již stojí za nkolik desítek milion
vtšího nákladu pro prplav Povážský

!

*

Vláda rakouská koná již po nkolik msíc obrovskou anketu o ter-

minovém obchod obilním, položivši úastníkm adu otázek o pojmu
termínového obchodu s obilím, o jeho vývoji, úincích, zákazech nebo

obmnních, o reform a jejích zpsobech. Vláda vypracovala k anket
rozsáhlé tabulky a vysvtlivky, sebrala i jiné materialie o svtové tržb
obilní a prohlásila píi zahájení ankety, že nechce slyšeti omílání toho, co

bylo o termínovém obchod již tisíckráte eeno a napsáno, nýbrž jen

zužitkování výsledk šetení a porad jinde konaných pro naše pomry
hospodáské. Toto oekávání vlády sotva dojde splnní a stejn nedojde

ke shod názor o tom, je-li termínový obchod obilní píinou klesání cen

obilních, jak domnívají se agrárníci, i nikoliv, jak tvrdí obchodníci. Pozoru-

hodným byl malý poet expert eských, a Cechy jsou zem velikého

obchodu obilního a a i eská vda národohospodáská ítá vynikající

agrárníky.

Jenom v jednom bylo prý dle »Zeitu« docíleno jednohlasné shody
naproti ernovickému professoru universitnímu dru Adlerovi : v tom, že

kdo vyhraje-li na burse, spokojen zastrí zisk, ale prohraje-li, uvádí

právní námitku hry differenní, je darebákem. A to bylo také vždy naším
stanoviskem, kdykoli v našich asopisech byly náky nad »ubohými
obtmi« bursy, »obtmi«, které vdly, že hrají odvážnou hru, a dokud
vyhrávaly, dobe žily a tyly, ale probravše chodily na trh se svými
ranami.

*

V posledních msících utrpla Praha na burse ztráty, které odhadují
se na mnoho milion zlatých. Vypoítává se ada známých osob z eského
života politického, obecního, hospodáského, které byly stiženy prohrami
deseti a statisícovými. Ten stal se z pyšného majitele »dom« obratem
ruky nájemníkem, onen zas uchyluje se znien do soukromí z mnoho-
vládného postavení veejného. Dle Matlušova výroku v íjnové schzi e-
ského klubu ztraceno bylo v posledním roce na burse vídeské na 250
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milion korun. Jde až závra z íslic, jakými na obtech tohoto hrozného

loupežení súastnni jsou eští lidé. Hrají eští statkái, úedníci, ob-

chodníci, soukromníci ; bankovní agentury vídeské a pražské zaplavují naše

lidi svými nabídkami písemními a ústními a kapitalista, obchodník, statká,

který vám neupíše akcii nebo podíl podniku, vynášejícího 8— 10 procjnt,

vrazí celou postrádatelnou hotovost do bursovní hry, v které hodlá vy-

dlati sto, dv st a více procent. Ovšem kdo chce snadno a záhy své

jmní zdvojnásobniti neb dokonce zdesateronásobniti, musí se i mnoho od-

vážiti ; a tak »kupuji« se papíry v obnose, který mnohonásobn pevyšuje

celý hráský vklad spekulantv, a když oekávání sklamalo. nestaí vklad

ani k zaplacení differencí ceny kursovní. Hraje-li se tolik v národ, jehož

zemdlství nijak nestojí na výši doby, jehož emesla uvnit klesají, jehož

velkoprmysl jest v zárodcích, je to zjev osudný, svdící o nemalé hni-

lob mravní. A man se namítá otázka, není-li celý náš život hospodáský

i politický založen na hazardu, nejsou-li ony desetimilionové ztráty bur-

sovní jen jedním ze -symptom celého našeho vychování a jednání poli-

tického i hospodáského.

*

Nouze o uhlí, která po drahnou dobu existovala jen v spekulaních

projevech obchodník a v úzkostlivých m^^slích »pednost domácností,

«

úpln pominula, prmyslový i domácí konsum jsou — za drahé peníze

a druhdy jakoby jen z milosti — zásobeny a »Hlas Nár.« pravdiv pi-

pomíná, že snad ješt nikdy nebylo v echách nahromadno tolik uhelného

paliva jako dnes, a že vyvolávají se dnes umle povsti o nové chystané

stávce uhlokop, aby se nynjší vysoké ceny mohly udržeti. I dlnictvo

i konsumenti byli a jsou jen k tomu, aby dnes ti, zítra oni pomáhali

plniti mšce uhelných velkokapitalist. A v drobném obchod byl konsument

vbec vydán v šanc obchodníkovi. V Opav mstská rada bez dlouhých

eí a komisí usnesla se zíditi mstský sklad uhlí, z nhož bude se uhlí

prodávati mstskému obyvatelstvu za cenu svéstojných náklad, a sice za

hotové, za cenu vždy na msíc platnou a veejn vyhlášenou, nejmén
pl a nejvýš 10 metrických cent na jedinou objednávku, i s dovozem

do domu, který se dje dle poadu objednávek. Co se stalo, a vlastn

nestalo v Praze, je známo.

Víde.i spotebuje prý ron asi 13 milion met. kamenného uhlí;

ponvadž v posledních 3 letech bylo uhlí zdraženo o 10, 10 a 20—40

kr jcaru na cente, zaplatilo obyvatelstvo za uhlí v tchto letech o 5'2 — 7"8

milion zl. více, než ped tím. Do pražských nádraží piveze se ron
všeho uhlí asi 4-5 milion met. Jakou úsporu obyvatelstvo znamenalo by,

kdyby v Praze následovalo se píkladu daného Opavou a chystaného již

i etnými družstvy prmyslnickými. S.

*

ZEMDLSKÉ, PRMYSLOVÉ A OBCHODNÍ. Rolnický sjezd v Praze. - Ho.spodáství
a národn(.st. — eské problémy národohospodáské.

Dne 8. a 9. prosince konal se za úasti asi 800 rolník v Praze

sjezd eského rolnictva, sjezd rokováním více politický, než hospodáský,

tebas na nm bylo právem eeno, že nejkrásnjší politika rolníkova je,

zachová-li statek pro sebe a své syny. Charakteristickým bylo, že referát
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odborný o hospodásko-družstevní organisaci byl zstaven delegátu slezskému,

podobn jako na sjezdu slovanského živnostnictva v Praze vcné referáty

ponechány úastníkm moravským. V resoluci o hospodáské družstevní

organisaci žádal sjezd : zemské svazy hospodáských spoleenstev pro

veškerá družstva prodejná, nákupní i úvrní pod jednotným vedením. Tyto

zemské svazy spojtež se v jeden ústední svaz pro všechny zem koruny

eské, ze správy a vedení tohoto ruchu hospodásko-družstevního budiž

veškerá politika vylouena, pedsednictvo sdružené se zmocuje, by svo-

lalo zvláštní pracovní komité z pedák hospodáských spoleenstev a od-

borník ku práci se hlásících a k ní povolaných. V uebnou osnovu

stedních a vyšších škol hospodáských pojaty butež theorie i praxe druž-

stevní, aby této organisaci dostalo se pro píšt zdatných správc a pra-

covník. Od státu žádá se ustanovení zvláštního fondu pro skytání bez-

úroných, neb nízko úroitelných pjek na podporu ruchu družstevního.

Družstvm hospodáským butež dan sleveny nebo sníženy, lihový kon-

tingent budiž spravedliv rozdlen mezi lihovary hospodáské, zejména

družstevní.

Od této resoluce daleko se liší resoluce pocházející z agitan
agrárních kruh eských s všeobecnými frásemi a bez uritých konkrétních

požadavk. Sjezd v ní prohlašuje, že považuje pevnou, pronikavou sta-

vovskou organisaci, všechny píslušníky stavu ve všech krajích koruny

objímající, za nejjistjší základ i prostedek k ochran práv a tžce ohrože-

ného postavení rolnictva, nebo jest pesvden, že jen vlastní silou bude

potom možno vymoci si vyplnní svých oprávnných požadavk národních,

stavovských i hospodáských a že jen mohutnou organisaci dostane se mu
sesílení uvnit i na venek. Dále prohlašuje sjezd, že trojjediné toto krá-

lovství svatováclavské i celé mocnáství rakousko-uherské je státem zem-
dlským a zemdlskou že býti také musí tohoto státu obchodní a celní

politika, že pipojuje se zásadn k projevm zemdlských korporací ra-

kouských, ve kterých vysloven byl požadavek, aby pi nastávající úprav
zahraniních pomr obchodních a celních dbáno bylo co nejpelivji

zájmu domácího zemdlství, zejména zájm vývozních. Konen pál si

sjezd, aby stát provozoval nejpísnjší dozor nad vydrastvím velkokapita-

lismu v podob kartel a burs.

Vidti z této resoluce, že výborné studie Fiedlerovy i neúnavná jeho

pouovatelská innost v zemdlské rad a jinde o povaze zemdlského
exportu odrazily se od vdc agrárních beze stopy, práv tak, jako ne-

dotkla se jich pranic skutenost, že co platí v naší monarchii o Uhrách,

platí mén již o Pedlitavsku, jako celku, a dokonce již ne o Cechách,

Slezsku a Morav — totiž zemdlský ráz zem. A kam pro Bh vyvážeti,

nejde-li práv o jemen, slad, díví — do Nmecka," kam dováží Rusko,

Amerika, do Svýcar, které u nás okupovalo Uhersko, i do Itálie, Bal-

kánu, nebo do Ruska?! My, kteh' jsme práv v našich zemích pasivní

a zaplavováni pšenicí a moukou uherskou?

Prof. Bráf pednášel 18. listopadu 1900 v eském klubu o »eských
problémech národohospodáských*, t. j. o tch potebách, které vznikají ze

zvláštního vývoje, ze zvláštnosti eských nedostatk a eských cíl národo-
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hospodáských. Dle prof. Bráfa neschází nám ani tak podnikavosti, jako

spíše hospodáského milieu, prostedí, v nmž by v^nikaly talenty podni-

katelské. Pokládá heslo »svj k svému« podobn ochrannému clu za

doasnou cenu za pokrok, kterou mají nésti pedevším lépe postavené tídy

v národ, obce a korporace, a doporuuje na druhé stran zízení jakési

akademie, která by mla v evidenci technické talenty, poskytovala jim

prostedky k cestám do stedisk zahraniního velkoprmyslu, kde by ssáli

do sebe samostatného ducha podnikatelského. Proti obma tmto prostedkíjm

našeho povznesení hospodáského nelze initi námitek ani se stanoviska

všeobecné politiky národohospodáské ani míru národnostního. Cílem naším

musí býti, abychom dovedli uživiti všechny své píslušníky, naše národní

menšiny, vznikající /Odlidováním našeho venkova a sthováním se eského
dlnictva do prmyslových a hornických obvod nmeckoeských, jsou jen

svdectvím naší hospodáské slabosti.

Pednáška vzbudila diskussi, u nás v hospodáských otázkách vru
neobvyklou. Národn ochranáská její tenience byla sice velikou vtšinou

schvalována, avšak kladen draz i na vzájemné povinnosti eských vý-

robc a obchodník -— povinnosti, jichž ostatn stoupenci hesla »svj
k svému « nikdy nepopírali — naznaováno, že v hospodáských jedná-

ních rozhoduje konen vždy, abychom tak ekli, kapsa a polemisováno

nkde i s názorem o národnostních menšinách našich. Nkde ukazováno

i na domnlé nebo skutené fiasko všech tchto snah, které se hlásají, ale

neplní, a naznaováno, že by bylo lépe, kdyby se toto heslo ani nepro-

hlašovalo, protože ho ani provádti nelze.

Otázku oprávnnosti a praktické provednosti tohoto hesla lze uvésti

na zásadní otázku, ídí-li se lovk pi svém jednání výhradn nebo v první

ad motivy a úvahami hospodáskými. Zajisté nikoliv. Nemluvíme ani

o ryzím altruismu — kde pinášíme ochotn hospodáské obti ve vyšším

zájmu lidském, národním, tídním, ano i jen strannickém, neekajíce za n
náhrady; na p. platíme na asopis, s jehož smrem teba ani nesouhlasíme,

jehož neteme ani nepotebujeme, na spolek, jehož innosti se neúastníme,

který je nám nesympatický nebo dokonce komický. Ale ani v t. zv. hospo-

dáských jednáních nelze mluviti o tom, že by lovk ídil se zásadou

hospodárnosti, t. j. snahou dosíci co nejlepšího úkoje svých poteb obtmi
co nejmenšími, ili prost eeno, zásadou soukromého prospchu, zištnosti.

Vedle tohoto motivu psobí daleko vtší mrou, než se pedpokládá, mo-

tivy jiné, spoleenský mrav, zvyk, známost, pedsudky, i pouhé pohodlí atd.

Pro by vedle tchto motiv neml býti úinným i motiv národnostní,

pro \jy ml býti mén šlechetným a morálním úel povznésti hospodáství

národa ethnogratického, celními šraky neohranieného, než vypstní vlast-

ního prmyslu v národech politických, ve státech uzavených? Je dobro-

volné » ochranné clo«, dobrovolná národní pirážka k úelu hospodáské
emancipace jen proto mén oprávnna, že jí nelze vynutiti adou pohra-

niních celnic s runicemi a trestními paragrafy? Objednává-li kdo z lo-

kálního interesu nebo z lokální solidariiy u místního obchodníka a živnost-

níka, co by snad levnji a lépe obdržel ve vtším mst, pokládá se za

zcela .správno, a celkové národnostní semknutí hospodáské bylo by za-

vržení hodno? U nás není nikomu s podivením, že usadí-li se ve mst
nmecký nebo židovský léka nebo advokát, pejde k nmu ihned veškerá
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klientela nmecká nebo židovská, neptajíc se, bude-li nový soukmenovec

lepší ci lacinjší než dosavadní léka i advokát eský, nejdemokratitjší

listy neváhají vybízeti své stoupence, aby chodili jen do hostinc, kde je-

jich orgán jest vyložen, aby pi nákupu odvolávali se na inserty v nm
uveejnné, aby nakupovali jen u firem v nm inserujících, a ovšem abso-

lutní výhodnost tchto nákupních pramen nikterak nemohou garantovati

— a ma se jen našim novým podnikatelm klásti v cestu podmínka oka-

mžité i hospodáské pevahy (lepšího nebo lacinjšího výrobku) nad do-

savadními dodavateli jinonárodními? A pak u nás — právem bylo to vy-

tknuto — ani tento neeknme ani »hospodáský zápas«, nýbrž jen v-
domý smr obecenstva k hospodáské emancipaci nenabyl a nenabude

bohudíky tch brutá'ních forem, k jakým sáhli naši krajané — ne na od-

vetu hesla »svjsvéjáckého«, ale spontánn a díve ^— vypovídáním eských

nájemník, vypuzováním eských emeslník z byt, »oisováním« mst
od eských služek a tovaryš atd.

Je také namnoze — ovšem nikoli vesms — jen pedsudkem, že by

eské zboží bylo horší nebo dražší než výrobky jinonárodní. Jsou velké

závodjí- eské, které vyrovnaly se hned od poátku kvalitou a lácí pod-

nikm neeským — a pece mohly se zpoátku naproti tmto dávno za-

vedeným, s nákladnou reklamou pracujícím závodm udržeti jen pomocí

apelu národnostního, který nebyl jim nic více než vyzváním k obecenstvu,

aby aspo pišlo, prozkoumalo a ceteris paribus pidalo se " k podniku

v rukou soukmenovce jsoucímu, aby prost neídilo se vesms pedsudkem,
že lze vždy výhodnji nakoupiti u cizince než u našince. Ci má býti pí-

pustná reklama sebe kiklavjší a podvodnjší, jenom ne oznaení podniku

jakožto eského, smím se dovolávati pozornosti obecenstva lživ jakožto

»nejlevnjší pramen«, »jediná píležitost k výhodnému nákupu«, jenom ne

tím, že hlásím svj podnik jako ást celého jmní nái^odního, o jehož po-

vznesení pracujeme?

Chyba byla v tom, že kdo chtl » podporovati* eské podniky, chtl

zárove nabyti též výhod materielních. Chtl práv u našince lacinji

koupiti a dráže prodati než u cizího a popál mu výdlek radji než na-

šinci. Ješt dnes tisíckrát denn opakuje náš venkovan u našince: »to

jsem nemusel choditi k vám — tolik bych byl dal (nebo dostal) u X.

také!« Nebylo by naopak slušno trochu shovívavosti a lásky k našinci?

Stát dlouho ponechává ochranná cla, a my chceme, aby naše nové pod-

niky byly ihned lepší a lacinjší než staré cizí? Ovšem také siln hešili

a heší naši emeslníci a maloobchodníci — naše nové velké závody jsou

i co do jakosti a cen výrobk zpravidla úpln schopny soutže s velko-

závody cizími — ale máme jim vytýkati mrvu v jejich oku, zíme-li,

jak pod ochranou vládních cel vykoisují pro sebe domácí konsum mono-
polickými cenami velkoprmysly kartelované? Jak bezmocné skípní zub
po léta zpsoboval rakouský kartel železáský? Pipouštíme, že se ho

zneužívá, ale není snad dobré myšlénky, ani dobré vci, aby se nenašli

lidé, kteí jí n\ osobní svj prospch využívají.

Kupuje-li prý dále cho Dra Herolda šaty od židovských obchodník
pošle pak na antisemitskou schzi písemný projev sympatie, neplyne z toho

pro vnitní oprávnnost národní hospodáské solidarity práv tak nic, jako

pro heslo »eské dít do eské školy « z toho, že mladoeské kapacity
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posílají dvata do klášterních pensionát nmeckých, anebo jako když
strana, ohánjící se svobodomyslností, persekvuje v zemském výboru úed-
níky pro odchylné politické pesvdení, a kiipují-li naše spanilomyslné

sleinky nkolikastozlatové obleky od vídeských- a bližších neeských
firem, aby v nich prodávaly na matiném nebo jiném národním bazaru

kytiky nebo pentliky, je to práv dokladem, jak jednostrann a hloup
chápou se u nás naše problémy národnostní. Nedostatek vzdlání, opravdovosti

nebo veejné mravnosti nemže však býti dvodem proti principm jinak

oprávnným

!

A pi tom nechceme ani ukazovati znova do omrzení na celá století

politiky merkantilistické všech stát kulturních, na nejnovjší píklady
Uher, Ruska, balkánských zemí, na Nmce v íši a u nás, na vzornou

hospodáskou a tídní družnost dlnictva, na hospodáskou, politickou

i kmenovou solidaritu židovstva, na obrovskou adu analogií u všech ná-

rod a za všech dob! Jen z posledních msíc vytkneme jen nmecké clo

na pivo, uherské zákony a výnosy vládní o dodávkách pro veejné ústavy,

volání našich prmyslník o zaruení tuzemských dodávek domácím velko-

prmyslníkm, poplach ve Vídni, že nkteré obecní práce mly býti zadány

tebas daleko levnjším strojírnám eským (tebas nmecko-eským) atd.

Právem tudíž i hospodáský program eské strany lidové prohlašuje

za snahu strany hned na poátku zejména »co nejvtší vymanní (našeho

národa) z hospodáské odvislosti od živl nepátelských « tak abychom —
jak v debat bylo eeno — »sami zamstnávati mohli všechny své pí-

slušníky a opatovati co možná všechny své poteby «. Realism byl však

již daleko díve velým stoupencem hospodáské emancipace našeho ná-

roda. Již když jubilejní výstava v roce 1891 svým všestranným úspchem
povzbuzovala k osvžení naši hospodáské a zejm. prmyslové a obchodní

podnikavosti, »as« ve výstavních rozhledech« r. 1891 trpce želel naší ná-

rodní hospodáské nedostatenosti a doporuoval vele »hospodáský patrio-

tismus«. »Kamkoli jsme se obrátili po výstav, jeden citelný nedostatek zel

na nás ze všeho toho krásného zboží V echách vyrábí se na p. plyš

a aksamit v okolí Hlinská, Divišova a Sobslavi — dlníci živí se nuzn
z výroby, ale za to bohat tží z toho obchodník. Naše zemdlství jest

bohudík v rukou eského rolnictva, ale obchod s obilím už v eských
rukou není. Totéž vidti v jiných velkých oborech. Naši strojnií, inženýi

a chemikové jsou rozhodn znamenití, jich povst sahá daleko za hranice,

mnozí z nich pracují s velikým zdarem v daleké cizin, ale firmy Ring-

hoffer, Skoda, eská montanní spolenost, Dakovka — jsou ty eské?

Nejsou-li nkteré z nich zrovna v ad našich zarytých nepátel, však jist

nemají na našem národním pokroku žádného zájmu a asto jdou ruku

v ruce s našimi odprci. Na esko-moravském pohoí a na eském jihu,

v tchto dvou zanedbaných krajinách zem eské je nouze a následkem

toho laciná práce. Kdo toho dovedl využitkovati ? Snad my tam zakládáme

továrny? Nikoli, židovské lirmy vídeské zizují si tam filiálky a vyssávají

tak mozoly tamjšího pracovného lidu.«

Na výstav poznávali jsme prý »zející obludu « nepodnikavosti zp-
sobené hlavn tím, že neumíme tžiti kapitálem a že nám schází nejdle-

žitjší a nejpotebnjší vzdlání, totiž obchodní.
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»Ale ani to vše nestaí ješt vysvtliti naši podízenost v oboru

podnikání prmyslového, vysvtliti, pro jsme výtení pracovníci, ale špatní

podnikatelé a ješt neobratnjší obchodníci
;
pi vší své intePigenci a do-

vednosti se dáváme — jedním slovem eeno — vykoisovati, V té pí-

in staí jen prohlédnouti si pavillon záloženský a Živnostenské banky.

Tento pavilon je krásn zízen, velmi pkn znázornno tam naše úvrní

hospodáství, ale na takovou vysoce pokroilou zemi jsou ty úvrní ope-

race, které tam jsou vykázány, náramn, až k plái chudiky. Což není

u nás velkých úvrních ústav? Arci že ano, ale jsou nmecké nebo ži-

dovské. Velké banky eské: »eská banka Union«, »Ceská spoitelna*,

»Filiálka rakousko-uherské banky«, »eská eskomptní banka«. Filiálka

'>Cretitanstalt fur Handel u. Gewerbe« atd. jsou vesms v rukou našich

nejzuivjších nepátel. Tch penz, které na nás ústavy tyto vydlávají,

používá se proti nám. Což jména jako Forchheimer, Schmeykal atd.,

známá v bankovním svt pražském, nejsou snad známa také tenám
politických asopis ?« A zatím u našich lidí, i kde podnikavosti skuten
se nenedostávalo, byla nedostatkem kapitálu zniena.

Pistupuje pak k našemu živnostnictvu a emeslnictvu pipomíná

»as« dále, že je »teba, aby výstava stala se východištm hospodáského

vlastenectví. Máme v tomto smru i vydatné vzory. Maai v letech už

ticátých emancipovali se od cizího obchodu. Šlechta kráela v ele mšan-
stva, jež odvrátilo se od Paíže a Vídn a podporovalo své živnostníky,

obchodníky a své dlníky. To pece zaátek všeliké obchodní organisace,

abychom nejdíve do svých rukou dostali trh domácí. eský prmyslníki

živnostník a obchodník musí nám státi blíže nežli cizinec. V tom spoívat,

musí silný hospodáský zisk naší výstavy, aby obecenstvo obracelo zraky

své dom. Kruhy hospodáské, prmyslnické a živnostnické provedly už

svou tichou práci na výstav, avšak hlavní hospodáský initel, obecenstvo,

nekoná ješt svou povinnost. Obecenstvo musí sob toho býti vdomo, že

eské podniky má podporovati. Mají-li podniky všeho druhu dostati se do

rukou eských, obecenstvo musí eské výrobky hledati a za stejných pod-

mínek všude eským dávati pednost ped výrobky cizími. Peníze dané

do rukou našich národních odprc udržují nás v závislosti. Tam hyneme

i politicky, kde jsme v hospodáském podruží. Toto napomenutí nkolikráte

drazn pronesl inženýr pan Richard Jahn na výstavišti samém, jmenovit

14. záí krásn promluvil o národohospodáském patriotismu
prav: ,1 u nás nastoupiti musí konen ve všech kruzích také ten prak-
tický národohospodáský patriotism, který s hrdostí odmítá

vše, co cizí, který díve, nežli kupuje, se ptá, odkud pochází ten výrobek.

Statení naši obchodníci musejí se zíci zastupování cizích firem a musejí

vnovati veškeré síly své k podpoe a povznesení domácí práce a výroby

a ádné organisaci komerciální. To jsou úkoly, kterým vnovati musíme

nejlepší síly své všichni — konsumenti i producenti !'«

Ovšem není ješt úplné jasnosti v tomto názoru : na jedné stran

uvedení píkladu maarského a pochvala Jahnova hrdého odmítání všeho

cizího produktu, na druhé požadavek stejných podmínek bez úvahy o tom,

že na p. u nových prmyslových obor a podnik nov zakládaných

nelze ani vesms žádati ihned výrobky stejn levné a dokonalé jako u sta-

rých konkurent — vždy s tmito obtížemi poátk poítá i stát svou
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politikou celní a prmyslovou — že dále ve skutenosti pi nákoupi nej-

lepších pramen ani neznáme nebo že se o výhodnosti jich snadno m-
žeme mýliti a že tudíž jde asto vlastn o vyvrácení pedsudku proti naší

výrob a našemu obchodu zakoenného a nyní asi práv tak oprávnného,
jako když v jistých kavárnách a obchodech lidé s lepším kabátem bývají

poád ješt od sklepník a píruích oslovováni po nmeku.
Je to antisemitism, je to národnostní šovinism? Zajisté nikoli. Jeto

pirozená, oprávnná i morální snaha po hospodáském povznesení národa

jakožto prostedku k povznesení kulturnímu a politickému, snaha, kterou

praktikovaly a dle možnosti i nyní provádjí všechny státy a která u ná-

roda celními hranicemi naproti jiným národm uvnit íše nechránného
je tím nesnadnjší, ale také tím mravnjší, že její uskutenní mže se

opírati ne o zákon a jeho v3'^konavatele, ne o celní strážníky a tresty,

nýbrž toliko o initele a vlastnosti mravní, o vdomí povinností, jaké

máme k hospodáskému životu národa stejn jako k literárnímu a politi-

ckému. A pak : smí výrobci nebo obchodníku na p. nm.eckému u nás

povstati tebas deset konkurent nmeckých nebo francouzských atd.

a jenom ne eský? V našich podnicích je konen umístna i dost znaná
ást kapitálu eskožidovského.

Nechceme nikterak pedbíhati dalšímu prohloubení a specialisovaní

hospodáského programu strany, ale je-li hospodáství jen ástí celkového

života národního, platí snad pro n Havlíkovo »já pán, ty pán« stejn

jako v otázkách jazykových, národn politických, školských atd., a »svj
k svému« bylo by jen hospodáskou aplikací a dsledkem toho, co pijato

v program jazykový a politický.

Je zakrýváním pravé podstaty vci nazývati šmahem heslo »svj k svému«
antisemitským. Nutnost podporovati »odbratelskou ochotou«, jak to profesor

Bráf napsal, prmysl a obchod svého národa i s vlastními obtmi, pokud
jsou nezbytný a snesitelný, je pesvdením lidí, kteí k antisemiti^mu,

klerikalismu a jiným zde namnoze jen strašákm jist mají práv t.ik daleko,

jako upímní Cechové k planému vlastenení na státoprávních táborech.

Nikdo rozumný se také neklame, že národohospodáské povznesení je dílem

ne okamžitého nadšení, ale dlouhé výchovy obchodnické, technické a mo-
rální, že nelze nám »dobyti« ani nmeckého prmyslu ani obchodu, nýbrž

že nám jiti mže jen o to, abychom napjetím vŠech sil kapitálových,

technických i kupeckých domáhali se vtšího podílu na velkoprmyslové
i obchodní innosti v echách i v Rakousku.

Nikdo rozumný nezneuznává také vady peetných našich živnostník

a obchodník a bude je co nejpísnji kárati — ale nejen kárati, ne pro n
zatracovati, nýbrž i napomáhati k jich odstraování. Ale ten válený po-

kik, ono »Kampfunternehmen«, metané v tvá každém novému podniku,

který se prohlásí za eský, tebas by na »odbratelskou ochotu« ani ne-

reflektoval, kažné nové eské továrn, která povstane naproti deseti a stm
nmeckým, siln upomíná na ony historické alarmy, které ze zemí »ma-

teských« zaaly se ihned ozývati vždycky, jakmile nevdné kolonie —
jakými byly skoro u nás na p. dlouho Uhry — nechtly býti prmyslu
a obchodu zemí domácích již jen helotskými dodavateli levných potravin,

surovin a sil pracovních, nýbrž chtly žíti také vlastním celým životem

hospodáským.
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Ješt o dvou výtkách odprc se zmíníme. Leckteí obchodníci prý

na eský odbyt apelují, ale sami od neeských dodavatel kupují. Avšak

na zboží utkvívají zisky pi každém pechodu jeho od výrobce suroviny

až na detailistu, který je dodá konsumentovi : v cen zboží platí konsu-

ment nejen výrobní jeho náklady, nýbrž i zisky dodavatele suroviny a po-

mocných látek, výrobce, dopravovatele, velkoobchodníka, detailisty. ím
blíže ke konsumentovi, tím vtší bývají (relativn) tyto zisky, a hospo-

dáství národa získá i tím, když alespo poslední tento zisk zstane mezi

jeho píslušníky, než je-li národ naprosto jen konsumentem, passivem na-

proti celému tomuto kolobhu hospodáskému. Kde jsou eští výrobci

a velkoobchodníci, má zajisté i detailista povinnost hledti k nim, obchod

a výroba musí býti tak disciplinovaný jako spotebitelstvo, ale tento velko-

obchod a velkoprmysl nemohl vzejíti ani se udržeti, dokud neopíral se

o sí eských maloobchod.

Dále jest prý z tohoto hospodáského povznesení, jaké má za úel
heslo »svj k svému «, vyloueno dlnictvo, nejvtší ást národa, které dle

toho také na toto heslo bude pohlížeti. Avšak v samém denníku dlnickém

bylo kdysi dokazováno, že povznesení našeho prmyslu i dlnictvu bude

na prospch, a je to docela zejmo. Ubylo by nezamstnanosti a vystho-

valectví (echy jižní a východní!) a mzdy snáze by se zvýšily. A potom,

práv dlnictvo dovede své osobní hmotné prospchy podizovati zájmm
celku: stávkují, boykotují dílny, které nechtjí se podrobiti smluvenému

cenníku, tebas tím sta a tisíce píslušník jejich bylo na as vydáno

strádání, boykotují závody, tebas byl chléb, pivo a jiné poteby jimi do-

dávané lepší, bližší nebo levnjší než zboží, které nyní budou nuceni od-

bírati — vše to pro vyšší zájem tídní nebo stavovský.

Když bylo dlnictvo sociáln-demokratické samozvanými soudci z ná-

roda vyluováno, pokládali jsme to za chybu nejen národní i politickou,

nýbrž i hospodáskou, protože se tím vhání do neeských rukou dlnický

konsum — konsum, který úžasn roste poetním vzrstem dlnictva, zvy-

šováním jeho mzdy a stoupáním jeho míry životní, konsum, který jest

nad to dobe organisován a úeln veden, veden také ne vždy dle písných

zásad soukromého prospchu hmotného, nýbrž — dle analogie hesla »svj

k svému« — peasto dle poteb vyšších zájm tídních!

Opakujeme: »svj k svému« není neekonomické, nýbrž naopak

národohospodáské a je-li ho snad zneužíváno k agitacím politickým

nebo konfesijním, není tím doteno jeho správné jádro, jak je naproti

kosmopolitickému liberalismu práv mezi Nmci nadšen hlásali a hlásají

List, Knils Weber, Eheberg a jiní a jak je v praxi provádly a provádjí

všechny národy a všechny státy, navyjímajíc ani Anglii minulosti a »Vtší

Britani« budoucnosti

!

T.

Sociální. Proti alkoholismu. — Smutný primát Slezska a Moravy. Halie a Bukovin}'
v alkoholismu. — Mezinárodni kongres proti alkoholismu ve Vidni. — l-)lnické úrazové

pojišování v Rakousku 1898. — Uednické útulny. — Aliance podnikatel a dlnik v Anglii.

Jakous ironií osudu poíná u nás organisace hnutí proti alkoholismu

práv v dob, kdy se má pomoci zemským financím pirážkou k dani

lihové, jejíž výtžek má se zemím rozdíleti dle spoteby alkoholu. Ve Vídni
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bude v dubnu 1901 osmý mezinárodní kongres proti alkoholismu, v Praze

konala se ustavující schze komitétu zemského, do jehož výboru byly zvoleny

peliv vybrané honorace, jakožto zpravidla nejlepší prostedek, aby spolek

co nejmén byl pláten. Ostatn k nejvtším šíi^ielm alkoholismu patí

živnostenské qady, ítajíc v to i samosprávné magistráty. Není dle živno-

stenského ádu živnosti, pro jejíž poetní obmezení by byla dána taková

obmezení, jako pro živnosti hostinské a výep nické, ítajíc v to i výep
pálených nápoj lihových — ale obmezení tato praktikují se tak málo,

jako ostatní zákony živnostenské a správní vbec. Ponvadž pak zde pí-

sluší znaná ingerence obci, pomáhá k rozmnožování hostinc a koalen
namnoze i rivalita mezi obcí a okresním hejtnianstvím, a tak slyšíme od

let bez nápravy oprávnné náky na peplnní té živnosti, která dle zá-

kona co nejvíce co do potu by mohla býti obmezována.

Velikým nadhánem alkoholismu je bída hmotná, zejm. nízké platy

dlnictva zemdlského. Leckde bývá koalka hlavní souástí mzdy dlnické
a majitelé nebo pachtýi menších pozemk zajišují si ve žních dlnictvo

slibem ani ne tak zvýšené mzdy jako zvtšené dávky nebo o nco lepší

kvality koalky. Zvýšení mzdy, náhrada koalky pivem a ovocnými víny,

která by byla schopna velikého rozšíení a obliby, kdyby u našeho rol-

nictva bylo více smyslu pro pstování stromoví a zpracování ovoce, byly

by zde vedle nezbytných represivních opatení živnostenské policie a vedle

pouovatelské a výchovné innosti prostedkem nejpsobivjším. Že jsou

to na neštstí práv severní slovanské zem, v kterých alkoholism nejvíce

ádí, bude jasno ze srovnání tchto ísel, dle nichž inil

poet obyvatel ,

nejvtší celoroní
" Konsum lihu v letech

'• ^^-'^ 18C6— 1898

V echách 6,164.678 202.455 hl

na Morav 2,414.720 169.882 »

ve Slezsku 657.001 57.145 »

v Halii 7,304.159 305.088 »

v Bukovin 718.847 33.895 »

v Dolních Rakousích . 3,010.826 115.892 »

v Horních Rakousích . 829.446 9.381 »

v Solnohradsku . . . 185.145 • 5.825 »

ve Štýrsku 1,352.357 33.498 »

v Korutanech .... 373.061 26.117 »

v Krajin 513.708 16.444 »

v Gorici a Gradišce . . I 3.320 »

v Pímoí 737.057 3.298 »

v Terstu
)

4.817 »

v Dalmatsku .... 578.894 5.391 »

ve Vorarlberku ... I 2.284

Morava a Slezsko, Hali a Bukovina drží tedy primát v prmrné
spoteb alkoholu. Pipadá-li v Cechách na 1 obyvatele ron prmrem
asi 3'/^ litru alkoholu, pipadá na jednoho obyvatele Moravy ron pr-
mrem více než dvakrát tolik, pes 7 litr, ve Slezku dokonce asi 8*8 litru,

kdežto na Hali pipadá na 1 obyvatele prmrem asi 4*2 a v Bukovin
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asi 4-7 litru alkoholu. Horní Rakousy jsou co do potu obyvatelstva nco
pes tetinu Moravy, ale jejich spoteba alkoholu inila dle této tabulky

jen asi jednu osmnáctinu lihového konsumu moravského, na 1 obyvatele

pipadá tam pouze 1*1 litru alkoholu ron. Podobn Štýrsko je vtší než

polovice Moravy (co do potu obyvatelstva), ale jeho lihový konsuni neiní

ani ptinu konsumu moravského. Pro moravské politiky bude smutnou

útchou, že zem mající obyvatelstva jen asi dv ptiny z toho, co Cechy,

bude na výtžku pirážky k dani z koalky úastniti se obnosem toliko

o 610.000 korun menším než echy. Nkde hmotná bída, vtšinou pak

neuvdomlost, jinde zase furiantství a skoro vesm.s prosáknutí národa

živly, které pro zvtšení své kapsy demoralisují celé kraje, lákajíce k al-

koholu hospodáe, jeho ženu, syna i dceru a ele — jsou hlavní píiny
koaleního moru v zemích eskoslovanských.

Na mezinárodním sjezdu vídeském bude dle pedbžného programu

26 pednášek o alkoholismu a ddinosti, alkoholismu a venerických ne-

mocech, alkoholu a vychování mládeže, o historickém vývoji zneužívání

alkoholu, o snahách protikoalen'ch v Nmecku, Švédsku, Finsku, Norsku,

o alkoholové otázce a tídním boji, dokonce o alkoholu v nmeckých ko-

loniích — ale jen jediná z toho a to poslední vnována jest alkoholismu

v Rakousku a o koalením moru v Uhrách vbec nebude ei. Bude tedy

sotva možno podati na sjezdu topografii alkoholismu, vylíení místních

pomr hospodáských, sociálních a ethnografických, které alkoholismu pi-

pravují pdu, vystižení innosti jeho kolportér atd., tebas ministerstvo

vnitra bylo již v let t. r. podniklo skrze politické úady a okresní lékae

šetení o alkoholismu s adou otázek o rozsahu a form alkoholismu, zejm.

o tom, je-li alkoholism jen spojen s návštvou hostinc i též domácíhi

zvykem, u muž i také u žen a osob mladistvých i dokonce u dtí,

v jaké je souvislosti s potem hostinc, koalen a s prodejem likér v ku-

peckých krámech i také s potem úraz pi práci zemdlské a prmyslové,

Ize-li jako následky alkoholismu pozorovati píznaky degenerace obyvatel-

stva atd. O výsledku šetení tohoto není dosud nic známo.

*

Ministerstvo vnitra vydalo práv — jak obyejn pozd — statistiku

o dlnickém úrazovém pojišování v roce 1898, z níž zajímá hlavn ne-

obyejné stoupnutí úraz pracovních v Rakousku. Poet oznámených úraz
vzrostl v Rakousku v letech 1890-1898 ze 16.041 na 75.146, na

10.000 dlník pojištných pipadalo v roce 1890 jen 195, v roce 1898
již plných 538'5 oznámených úraz. Z úhrnného potu oznámení úrazo-

vých pipadá na úrazovny ve Vídni 28.514, v Praze 14.651, v Brn
11.118, ve Štýr. Hradci 4810, v Salcburce 2521, v Terstu 2036, ve Lvov
1877 a pi úrazovn rakouských železnic 9616 oznámených úraz. ísla
úrazoven teritoriálních jsou zárove jakýms obrazem prmyslové intensity

obvod, pro nž úrazovny jsou zízeny — ovšem obrazem potud nezcela

pesným, že v úrazech rozhoduje i povaha prmyslu (málo pomrn úraz
v prmyslu textilním, více pi zpracování deva a kovu, nejvíce v živno-

stech stavebních). Úraz smrtelných bylo v r. 1898 v Rakousku celkem

877, úraz, které byly základem rent náhradných, bylo 20.996, ostatní

lehí úrazy byly vyléeny do 4 nedl a nezakládaly tudíž nároku na rentu
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úrazovou. Vzrst úraz zpsobil ovsem i stoupnutí výplat na renty a jiné

náhrady ze 205.598 zl. v r. 1890 na 4,792.987 zl. v r. 1898, poet
dchodk obnášel v tomto roce úhrnem 32.717 a úhrnný roní obnos
rent 2,730.927 zl. Poet pojištných závod inil 246.050, z ehož pi-
padalo 91.650 na podniky prmyslové a zbytek na zemdlské podniky

s motory, poet pojištnc prmyslových inil však 1,651.040 a zem-
dlských jen 549.072, úhrnný obnos mzdy pak u prmyslových podnik
532"68 mil. zl. a u zemdlských dokonce jen 4*43 mil. zl. Pochopitelno

tudíž, že prmysl domáhá se toho, aby bylo pojištní zemdlské od pr-
myslového oddleno.

*

Lacinou sociální politiku provozuje ministerstvo obchodu s uedni-
ckými útulnami. Vlastn mu ani nejde o sociální stránku otázky, nýbrž

o zabezpeení ádného dorostu emeslnického, tedy o kus akce maloživno-

stenské. A pece je otázka ubytování uednického požadavkem humanity.

Pípady, že jest ue na byt i strav u mistra, stávají se výjimkou,

zvlášt v mstech; u továrníchu pak o internátech uednických dokonce

není stopy. Byty jsou drahé, lepší mistr zídka je ochoten uiniti un
lenem své domácnosti ; a stalo-li se kde, shledali živnostenští inspektoi

nezídka, že uové emeslnití i kupetí sdíleli spolené komrky nebo

kuchyn se služkami. Ue tedy bydlí dnes vždy astji mimo domácnost

mistrovu : u rodi nebo píbuzných v míst uení nebo jako podnájemník

a noclehá nebo dokonce v soukromých noclehárnách hromadných, nebo

dochází veer do vzdáleného 1— 1 ^/., hodiny cesty domova a stravuje se

pes den nanejvýš v laciných jídelnách nebo výepech. I kde je ue
v dom mistrov, má sotva kdo chuti neb i asu se s ním mimo as
práce a jídla zabývati. V prmyslových mstech venkovských je pravidlem,

že uové docházejí i ze vzdálenjších osad denn do dílny, majíce za

obd jen kus chleba a nanejvýš k tomu trochu špatné studené kávy z do-

mova pinesené. Tito uové mají po nepetržité práci 10— 11 hodinné

pak veer ješt pozorn a ile úastniti se školy pokraovací, psáti, kre-

sliti, poítati a po osmé hodin veer ubírati se opt dom. Je-li v to-

várn nebo v díln práce náhodou díve skonena, jest ue odkázán

býti obyvatelem ulice, dokud mu pokraovací škola neoteve svj teplý

útulek.

V zemích jihonmeckých, v otázce emeslnické výchovy vbec po-

kroilých, je od dávna zaízena ada ústav, které mají dílem poskytovatium písteší a zaopatení vbec na míst ubytování u mistra nebo

v soukromém píbytku jiném, dílem mají pak peovati i o jejich pimené
zamstnání a zaopatení v hodinách prázdn, U nás nenašlo se dosud

initel, kteí by se byli zaizování uednických útulen chopili — krom
konfesionálních. Uednická útulna katolického Johannea v Praze jest nej-

vtším toho druhu ústavem v Rakousku, a druhou podobnou, a menší,

útulnu usnesl se v Praze založiti ústední spolek ku pstní židovských zá-

ležitostí. Ale spoleenstva živnostenská, jejich jednoty a asopisy, staví se

k tmto snahám ne-li nepátelsky, aspo passivn ; ovšem, ue jsoucí

pod dozorem útulny, není vydán do té míry v šanc »otcovské kázni«

mistrov a mistrové i tovaryš, jako ue, jehož rodie jsou rádi, že vbec
do uení se dostal.
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Po nkolikaletém šetení podniká nyní vláda »akci« ke zizování

útulen : vydala nmeckou brožuru, v níž dává odporuovati pedevším

uednické besídky pro doby prázdn — je to lacinjší — a slibuje dáti

jim jednou pro vždy podporu — 200 korun . . .

*

V Anglii vznikla nová forma sdružení podnikatelskodlnických, jsoucí

jaksi vyšším stupnm kartel. Pvodcem jejím je továrník kovových lžek

v Birminghamu, E. J. Smith, a základní myšlenkou její jest smlouva o sdru-

žení svazu podnikatelského s dlnickým. Odborový spolek dlnický zaváže

se, že bude pracovati jen u podnikatel, kteí náležejí ke svazu podnikatel-

skému, a tento zase zaváže se, že bude zamstnávati jen leny odborové

organisace a že touž mrou, jakou podnikatelé zvýší pomocí svazu ceny

svých výrobk, budou stoupati i mzdy dlnické. Je to tedy pibrání dlni-

ckých organisací k podpoe organisací podnikatelských za cenu podílu dl-

nictva na vyšším zisku pomocí této organisace dosaženém, zabezpeení

podnikatel i dlník ped konkurencí, protože i vznikání nových podnik
i odpadnutí od svazu bude ztíženo (podnikatel nový nebo odpadlý nenajde

zpsobilých dlník, a s druhé strany nebude dlník ve vyteném oboru

mimo odborovou organisací stojících); je to však i zabezpeení delšího

míru mezi podnikateli a dlníky, protože spolen udržovaný monopol po-

skytuje obma stranám výhody a protože každá strana potebuje a užívá

druhé k sesilení své vlastní organisace. Pro pípad spor je postaráno

o dohodí úady a smírí soudy.

Od kartel liší se nové organisace, kterým se dostalo názvu aliance,

tím, že neustanovují spolené ceny, nýbrž jen minimální zisk, jehož musí

každý podnikatel dosáhnouti nad výrobní náklady, které mohou býti roz-

dílné, takže není vylouena konkurence mezi jednotlivými podnikateli a tudíž

ani ne zatlaování podnik slabších silnjšími.

ŠKOLSKÉ : Poteba pronikavjšího reformování školství všech stup — Poteba relormy
uitelského vzdlání — Snahy k odstranní liberálního zákona školského — Hlavní vady

nynjšího školství^— Poteba tíd a škol pro slabomyslné, ústav pro spustlé žáky — Poteba
zvláštních léka školních — Poteba národního a odborového osamotnní školství — Po-
teba omezení byrokriitismu ve školství — Paul Lacombe o reformách ve školství — Poteba
organické spojitosti všehi> školství — Mezinárodní dopisování mládeže — Školní spoitelny
v Belgii a Francii — Hypnosa a suggesi e pi výchov — Hygiena lidského hlasu — Vyšší
školství ve Spoj Státech — Kurs paedagogické psychologie v Petrohrad — Spolek pro
umlecké vykrašlování škol v Berlín.

Poteba pronikavjšího reformování školství všech stup všude se

poíná uznávati. V první ad je to škola obecná, která vyžaduje oprav

již z té píiny, protože více než devt desetin všeho obyvatelstva je na
ni odkázáno. Mimo to všechno další vzdlávání na školách stedních, od-

borných a vysokých musí býti navazováno na kmenové vzdlání ve

škole obecné podávané. Uitelstvu škol obecných mly by se již proto

splniti všechny podmínky k dležité práci jeho nutné: vyšší vzdlání,

plné užívání obanských práv, dostatené hmotné opatení. Bez tchto
podmínek nebude uitelstvo nikdy moci náležit svj kulturní úkol spo-

leenský plniti.

Reforma uitelského vzdlání mla by býti prvním krokem k reformám
školství obecného. Od doby vydání povstné školní novelly v r. 1883

\AŠE DOBA. R. vin., . 3. 1900. 20. prosince. 15
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uitelské vzdlání se krok za krokem až po naše dni oklesuje. Ústavy
uitelské pipravují uitelstvo více pro služby církve, než pro kulturní

jeho poslání ve škole a v lidu. Marným zdá se býti proti tomu všechno

vzpírání se uitelstva a volání jeho po vzdlání pokud možno nejvyšším.

Snahy reakce, v zemích rakouských vždy více sílící, smují nyní již

oteven k odstranní liberálního zákona školského z roku 1869. Dr.

Porger ve schzi katolického školského spolku nedávno zcela zejm pravil

:

»Tak mnohá stvra liberalismu byla již povalena, jenom ješt mohutná
stavba zvedá se tu z dívjší doby — to jsou školské zákony, jež ne-

vyhovují požadavkm kesanského obyvatelstva. Nám nepostauje heslo

o roztídní dítek dle náboženského vyznání; celý duch školy musí býti

jiný a také uitelé musí býti duchem tím prodchnuti. Oprava školy v tomto

smru nastati musí.« Jak se kesanští sociálové vídeští starají, aby uitel-

stvo bylo duchem jejich prodchnuto, toho dkazem je ve Vídni praetero-

vání a suspendování uitelstva pokrokového. Plný bojovnosti za školu

konfesionální je pastýský list lineckého biskupa Doppelbauera. Denuncuje,

že nevrecká, t. j. souasná škola otásá nejen láskou k bohu a církvi,

ale i láskou k panovníkovi, dynastii a vlasti. Proti zhoubnému psobení
školy nevrecké doporouí bojovný biskup dvojí prostedek: pstování

vdy v duchu katolickém (poteba samostatné katolické university) a zdárné

volby do sbor zákonodárných.

Je sice pravda: Obecná škola nynjší má své vady a nedostatky,

které je teba náležitými reformami odstraniti. Zcela nesprávným však jest,

hledati je v duchu základního školského zákona, v nynjším svobodo-

myslném uitelstvu a nikoli tam, kde skuten jsou, t. j. v neutšených

sociálních a politických pomrech.

Hlavní vadou naší školy obecné je zhoubná peplnnost škol, brá-

nící výchov individuální, výchov od duše k duši, a donucující pímo
uitelstvo k užívání tuhé vojenské kázn, která nutný pro výchovu teplý,

pátelský pomr mezi uitelem a žáky valn ochlazuje a na mnoze jej

i v nepátelství zamuje. V Dánsku je poet žactva na jednu tídu zá-

konn na 35 vymen, u nás na 80 a jsou tu tídy i se 100— 120 žáky

proti zjevnému znní zákona. Není pochyby, že by po náležitém omezení

žactva na jednu tídu a nutném pi tom rozšíení škol ada výtek obecné

škole inných ne-li naprosto utichla, tedy alespo náležit se ztenila.

Velkou pekážkou zdárnjšího prospchu ve škole jsou úlevy v do-

cházce do školy pro žáky 7. a 8. školního roku, zavedené klerikální

školní novellou. Zaízením tímto dosáhli klerikálové v roce 1883 skuten
cíle svého, t. j. ztenení povinné návštvy školní. Poslední dležitá dv
léta školní návštvy jsou na venkov illusorní. Dti 7. a 8. školního roku

o úlevu hromadn žádají a od samého jara až do zimy do školy nechodí.

Odstranní úlev v docházce do školy jest rovnž dležitou podmínkou ku

zvelebení školství obecného.

Vzpomenuté neutšené pomry sociální zavinují, že mládež školní

nedostaten živená, potebným odvem, obuví, školními potebami ne-

opatená do školy je nucena choditi. Je úkolem místních obcí, aby o tyto

vci náležit se postaraly zakládáním obecních stravoven pro mládež,

opatováním jí odvu, obuvi a školních poteb.
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Velkou závadou také jest, že není ani v nejmenší míre postaráno

o to, aby mládež mravn zanedbaná a spustlá byla od mládeže ostatní

oddlována a zvláštním ústavm polepšovacím svována. Nelze ani dosti

dtkliv pipomínati, jaké mravní škody mže jediné spustlé dít mezi

ostatními dtmi nezkaženými zpsobiti. Také dti slabomyslné pr-o ne-

dostatek zvláš pro n zízených tíd a škol jsou nuceny školy obecné

navštvovati, jen aby prospch a pokrok dtí duševn normálních zadržo-

valy a uitelstvu práci do znané mírj'- stžovaly.

Mnoho pée vnovalo se v posledních desetiletích budovám školním,

jich vnjšímu i vnitnímu zaízení, aby ve všem požadavkm hygieny vy-

hovovaly. V posledních létech uznává se poteba systemisování míst

zvláštních léka školních. V Berlín a jinde vypracovány jsou pro lékae

školní zvláštní instrukce a pomr jich k uitelstvu a správám škol náležit

upraven. Požadavkem hygieny jest, aby obce místní zaizovaly pro mládež

dostatený poet hiš, koupelen, a plováren a pod., a tím kladly lepší

podmínky k tlesné výchov, bez níž ani výchova duševní a mravní daiti

se nemže.
Pokud se administrativy školské týe, tu jsme již nkolikráte na

tchto místech uznali potebu národního a odborového osamotnní ve

školství. Otázka, kterak by národ prostednictvím odborných znalc k roz-

voji školství psobiti ml, je vhodn ešena v našem školském programu.

Proti byrokratismu a všelikému uniformování školství na tchto
místech nkolikráte již jsme se ozvali. Dnes již v Nmecku alespo i mi-

nistr vyuování proti byrokratismu školskému se vyslovuje. Je vcí nej-

bližší budoucností, aby této hyde, znemožující všeliký pokrok ve školství

byla hlava utnuta.

V poslední dob ím dál tím zetelnji vyslovuje se požadavek, aby
škola obecná stávala se vzornou dílnou, semeništm práce, aby uení
bylo dle Spencera samouením a theorie ze skutené práce a praxe se vy-

víjela, a aby jevišt práce školní pimen na pírodu se rozšíilo. Po-

žadavek tento tlumoí v poslední dob velmi zeteln paížský paedagog
Paul Lacombe ve své knize »Esquisse un enseignement base sur la

psychologie de 1' enfant.« Paul Lacombe mimo to žádá, aby vyuování
nepoínalo tením a psaním, ale spíše kreslením a modelováním tak, aby
oko pedem náležit se pozorováním pírody vycviilo. Jednotlivým ped-
mtm vyuovati mli by dle vzpomenutého spisovatele výhradn odborníci,

pedmt svj do nejmenších podrobností ovládající.

Velikou vadou nynjšího školství je, že jednotlivé kategorie jeho

nejsou v náležité organické souvislosti. Uivo škol stedních a odborných
není vhodn navazováno na uivo škol obecných. Také uitelstvo jednot-

livých kategorií není vespolek nijak sjednoceno. Roztídno jest v adu
kast, z nichž jedna o práci druhé se pranic nezajímá. Poteba spolených
porad uitelstva všech kategorií, v nichž by se spolené otázky vycho-
vatelské a vyuovatelské ešily stále živji se pociuje. První krok v tomto
smru uinilo uitelstvo všech škol ve Greifswaldu v Nmecku, utvoivší
k ešení spolených otázek vychoval elských a vyuovatelských zvláštní

jednotu.

Století devatenácté koní návrhy na reformu školství všeho odvtví*
Století dvacátému pipadne úkol návrhy tyto vhodn realisovati.

15*
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Myšlénka mezinárodního dopisovaní žactva vyrostla na pd francouz-

ské. Jean Finot vnoval této otázce pozornost ve své »Revue des Revues«.

Nedávno vydal professor lycea v mst Tarbes, Paul Mieille spisek s ná-

zvem »La correspodance interscolaire et les correspondances internationales.«

Lící v nm vznik a blahodárné psobení mezinárodního dopisování mládeže.

Schopnost rozumti cizojazynému dopisu zvyšuje pocit duševní síly, vy-

volává radost a probouzí v míe nemalé interes cizímu jazyku se uícího.

Mezinárodní dopisování všude, kde se zakoenilo, osvdilo se býti vhod-

ným prostedkem ku zvyšování rostoucího zájmu pro cizí ei. Pispívá

v míe nemalé k osvojení si jisté hotovosti a jistoty slohu. Velkou ped-
ností mezinárodní žákovské korrespondence je, že se jí dociluje jisté vý-

mny myšlenkové s osobami skutenými. Mimo to pispívá toto zi'ízení

k rozmnožování poznatk o zemích a lidech cizích.

Myšlenky mezinárodního dopisování chopili se s^ velikým úspchem
vždy praktití Nmci. Prof. dr. Martin Hartmann v Lipsku získal pro tuto

myšlenku zájem širší veejnosti a založil ped temi léty nmeckou centrálu

mezinárodního dopisování v Lipsku. Instituce tato uvedla bhem tíletého

trvání svého tisíce mládeže školní i lidí dosplých v dopisovaní se žáky

i dosplými osobami z Francie, Anglie, Ameriky. Lipská centrála mezi-

národního dopisování vyídila od bezna roku 1897 do konce ervna 1900

na 6641 pihlášek pevážnou vtšinou žákovských. Ze zemí anglických

nedošlo jí tolik adres, aby všem, kdož se k dopisování pihlásili, mohla

vyhovti. Znan vtší úast byla v severní Americe. Nejvtší kontingent

dopisovatel má lipská centrála ve Francii. Francouzští hoši vzdor národ-

nostnímu záští, které od r. 1870 živly nacionalistickými je živeno, do-

pisují si velmi horliv s hochy nmeckými. Nelze pochybovati, že mezi-

národní dopisování žactva psobí blahodárn na utváení se teplejšího

pomru národnostního.

Mezinárodní dopisování žactva mají v Nmecku v evidenci z pravidla

uitelé cizích eí. Jedin žáci, zasluhující v mravním ohledu plné dvry,
mohou se k dopisování pihlašovati. Žáci tito musejí podávati záruku, že

dovedou v dopisování potebný takt zachovávati. Požaduje se od nich do-

konalá znalost mateštiny a jistý stupe znalosti ei svého korrespodenta.

Uitelé podávají k dopisování potebný návod. Dtkliv kladou vyvoleným

dopisovatelm na srdce, aby nikdy nepsali, co by jim samým, jich ro-

dim, škole, obci a vlasti nebylo ke cti. Záležitosti týkající se politiky

a náboženství se vyluují. Pihlašování žactva a sdlování adres spro-

stedkovávají výhradn uitelé.

V poátcích dopisování užívají žáci výhradn mateštiny. Picházejí

tak velmi rychle v duševní cítní s dopisovateli svými
;
pozdji píší jednou

mateštinou, podruhé eí svého dopisovatele. Dopisy mateštinou psané

mají hýú v každém ohledu vzorem. Chyby v dopisech cizí eí psaných

se opravuji a pisatelm v nových dopisech sdlují. Uitelé vedou žáky

ku pesnému dodržování lht pi dopisování, aby zájem nepravidelným do-

pisováním neklesal.

Mezinárodní dopisování je výborným prostedkem k úspchu pi vy-

uování cizím jazykm a vyvolávání dobrého mezinárodního pomru mezi

dvma rznými národy, v emž je nemalá jeho cena éthická. Sympathie,

která dopisováním se vyvolává, rozšiuje se pomalu na celý kruh rodinný,
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Školu, volné družství, širší spolenost i celý národ a vede tak ku zušlech-

ujícímu národnímu bratrství. V kruzích našeho uitelstva škol obecných

i stedních o otázce mezinárodního dopisování žactva nezavedena ani ješt

diskuse.

Školní spoitelny zavedeny byly ped 30 roky na podnt univ. prof.

F. Laurenta v Gentu, po celé Belgii. O tom, jak jsou rozšíeny svdí vý-

kaz státní spoitelny v Bruselu za rok 1899. V Belgii je celkem 9535
obecných škol, z nichž 6974 n= 73"/o odhodlalo se myšlénku školních

spoitelen podporovati. Z 1,085.177 školních dtí užilo školních spoitelen

350. 1 82 žák. Úspory žákovské inily na konci roku zmínného 8, 1 1 6.73 1 fr.

Mimo to užilo školních spoitelen 16.489 žák stedních škol, jichž úspory

inily 477.038 fr. V celku mlo 366.671 dtí belgických škol na konci

roku 1899 ve školních spoitelnách uloženo 8,593.769 fr. Také ve

mnohých krajích Francie, na p. v departementu Landes, jsou školní spo-

itelny v rozkvtu.

O hypnose a suggesci, jako úinném prostedku vychovatelském po-

jednal J. D. Quackenbos v Harpnerov »Magazinu.« Hypnosou a suggesci

možno prý ducha líného, duševn opoždného povzbudit a oživit, zvrácenosti

pi výchov napravit a vlohy duševní do pravých kolejí uvésti. Ba i zlo-

inné disposice lze prý tímto prostedkem vymýtit. Quackenbos uvádí pí-

pady znamenitých výsledk hypnosy a suggesce pi vyuování hudb
a pi výcviku hereek. Podáváme cum grano salis.

O hygien lidského hlasu pednášel v listopadové schzi uitelského

spolku berlínského univ. doc. dr. Theodor S. Flattau. Poukazoval k tomu,

že by lidský hlas ml býti práv tak ošetován, jako kterýkoli jiný nástroj

hudební. To se však nedje. Pemnoho lidí, kteí v povolání svém hlasu

nevyhnuteln potebují, jako kazatelé, uitelové, dstojníci aj. hlas svj si

kazí. Ukazuje se daleko vtší poet hlas minovaných, než v dobách

dívjších. Výchova lidského hlasu je mnoho zanedbávána. Hlasy dtské
jsou ve školách vystaveny mnohým poruchám. K zabránní tomu je teba,

aby uitelé více než dosud seznamovali se se stavbou hlasivek, nauili

se rozpoznávati nemoci hlasové a znali prostedky k jich léeni. V pijaté

resoluci vyslovili úastníci pání, aby uitelstvo osvojovalo si pro svou

školní innost theoretické a praktické vzdlání ve fysiologii a hygien
hlasové.

V listopadovém ísle »Deutsche Rundschau« píše profesor university

v Cambridge dr. Emerton o vyšším školství ve Spojených Státech. Vysoké
školy zakládají se tu velkou vtšinu z privátních nadací a menšinou jenom
jako v Evrop z prostedk státních. Panující kruhy myslí totiž, že škol-

ství vysoké je na lepší cest k rozkvtu, je-li privátní inností podporo-
váno. Namnoze se tu každé vzdlání, podávané ve škole jiné, než obecné
považuje za pebytené. Již stední školy, t. zv. »Colleges« jsou vtšinou
z fond soukromých založeny. K tmto »Colleges« pipínají se zvláštní

školy medicínské, právnické, theologické, pro nž zvláštních pedpis ne-

stává. Z tchto škol vznikají americké university. Vysoké školy tyto,

podízeny jsou zvláštním výborm školním s presidentem msta v ele.

Ze 7 len tohoto výboru, k nmuž druží se ješt 30 lenná rada dozorí,
jsou 2 odborní znalci školství. Sociální postavení uitelstva severoamerického
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je výborné. I privátní docenti a asistenti jsou tu dobe placeni, protože

v Americe nižádných míst nehonorovaných není.

Pi petrohradské universit zízen byl kurs pro paedagogickou psy-

chologii. — V Berlín ustavil se spolek k umleckému vyzdobování škol-

ních místností. rt.

Literární a umlecké.
Kalendáe.

Tak kolem vánoc pijímá náš lid do svých dom starého známého
— kalendá. Na ti msíce i na víc pedem nachrlily jich na statisíce

exempláv moderní i zastaralé stroje tiskaské. Mnohé z nich opakují svou

výrobu ješt ped vánoci v novém vydání. Kolik je v našem národ Hdí,

kteí koupí za rok jedinou knihu ! Ta kniha je kalendá. A tato nesmírn
etná a tená literatura vchází k lidu bez kontroly, bez vedení se strany

povolaných initel — nyní, v dob universitních extensí, v dob, kdy se

tolik hlásá poteba zvýšiti vzdlání lidu.

A co pi tom nejhoršího : sáhnte po nkterém starším roníku ka-

lendáe a srovnejte si jej s vtšinou kalendá nyní vycházejících. Nena-

jdete pokroku. Nepoznáte, že tam ten první byl psán pro generaci, která

chodila do školy jen do 12 let a to ješt jen za krátkých dní zimních,

když to dovoloval oddech od práce ; nepoznáte, že tyhle jsou ureny pro

lidi pomrn vzdlanjší, žijící za jiných pomr sociálních, za jiného zí-

zení státního, za velikého vývoje hospodáského, technického. Zvláštní

houževnatý konservatism žije v tch kalendáích. Ztuhly obsahem, jako

strnuly u nkterých dávné tituly »minuní«, »národní« (nyní =: lidový),

»vlastenský« a j.

V nem se pece hlásí i v kalendáích pokrok doby, zejména její

zvýšená praktinost. Knihkupci, nakladatelé a jiné závody vytrhli z celého

kalendáe prosté kalendárium, vyzbrojují je co možná elegantn, i umlecky
upravené a zasílají svým odbratelm, aby si je mohli zavsit ve svém

pokoji. Druhý vzpomene na Vás kalendáem útržkovým, opt jiný podlož-

kovým.

Jiná zmna : rozsáhlý formát dívjšího kalendáe, pi jehož roz-

mrech upravovateli tanuly na mysli velké upracované ruce venkovanovy,

seschl se v malý píhodný formát kapesní. Pojímá v sebe z pravidla jen

pouení praktického rázu. Vzdlanjší majitel nosí jej pi sob, znamená
si v nm ve chvatu, ne jako venkovan v pohodlné chvíli za svým
stolem.

Pibylo nám hojn zejména kapesních odborných kalendá.
Podávají z pravidla pouení a pokyny všeobecné. Vedle toho však celou

úpravou jsou namíeny na urité povolání, na uritý stav. Vzdlanjší
rolník má na výbr trojí »Kapesní kalendá hospodáský*, dvojí kalendá

vydává se pro uitelstvo, dvojí pro studentstvo stedních škol, jeden pro

studenty vyšších škol, máme i zvláštní »Kalendá malého tenáe*, zvláštní

svj kalendá mají profesoi, lékai, právníci (t. j. od soudu a advokáti),

soukromí úedníci, poštovní a telegrafní úedníci, herci, železniní zízenci,

dlnictvo eskoslovanské, zahradníci, ba i »Bratrstvo vzájemn se podpo-
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rujících emeslník a živnostník« v Praze. Uvádím jen ty, které se mn
podailo dostati do rukou. Bohaté praktické znalosti podává Batovcv »Po-

litický kalendá*. Ale tyto odborné kalendáe nevzal jsem si za pedmt
svého rozboru. Jejich upravení je vhodné. Jsou to kalendáe budoucnosti.

Mám na srdci slovo o lidových kalendáích.
Namáhal jsem se o to, abych zjistil, kolik vychází kalendá lido-

vých a urených pro širší vrstvy. Poznal jsem jich pes 60, ale jsem

si vdom, že nejsou všecky.^) Myslím, že poet jejich lze odhadnouti asi

na 80, s odbornými pes 100. Ped 15 lety bylo všech kalendá (i š od-

bornými) asi 50. Tedy vzrst neobyejný.

Nápadný vzrst kalendá zejména letošního roku má své nkolikeré

píiny. Kalendání kolek, poátkem tohoto roku zrušený, uvoluje na-

kladatele, že mohou zvyšovati rozliná vydání svých kalendá. Letos

nakladatelé astji ješt nežli pedešlá léta dávají na trh týž kalendá
jednou pod názvem »velký«, po druhé »malý«. Obsah je týž, »malému«
nebo »menšímu« se jen njaký arch tiskový ujme ; nkdy rozhoduje jen

prostá úprava: lepší papír, kolorovaný deskový obrázek, piložený vtší

obraz ped titulním listem atd. A tak dostáváme na p. »Velký Slovan-

ský kalendá« a »Malý Slovanský kalendá*, »Velký Pražský kalendá*
a »Malý Pražský kalendá* atd. Takových rozdvojených vydání poznal

jsem asi 20 (vlastn tedy hned o 10 kalendá mén).
Jiná praktika nakladatelská: ze dvou kalendá udlá se tetí. A to

bu tak, že se k spolené ásti (kalendárium, trhm atd.) pipojí prost
zábavný text obojího samostatného kalendáe a vznikne tak tetí kalendá
dvojitý — obyejn s dvojnásobnou cenou. Nebo se zkombinuje nkolik
tiskových arch z jednoho, pak njaký arch z druhého, za tím ješt
z tetího, pak teba zase arch z prvního a p. Tak na p. olomucký
nakladatel Promberger poídil si šest základních kalendá : »Velehrad*,

»Methodj«, »Libuše«, »Práce«, »Sv. Hostýn«, »Jemínek«, z nichž

nkterými mají se získati katolití knží, na Morav tak vlivní, jinými

ženy atd. Prostým skládáním jich vznikly pak další tyi kalendáe:
»Velký moravský kalendá, díl I.« a »V. m. k., díl 11. «, »Malý moravský

') Redakci b\iy zaslány tyto kalendáe na r. 1901 : z nákladu R. Promber-
gerova: » Libuše*, kalendá eských žen a dívek, ro. I., redakcí K. Bufkové, rozené
Wanklové a Mil. Procházkové, »Práce«, ro. I., redakcí Ant. Xecáska, »Methodj«,
ro. II., uspoádala A. Nesvadbíková. Z nákladu J. Steinbrenera ve Vimperce na
Šumav a v Novém Yorku : » Velký zábavný kalendá*, díl I., II. a III. (každý pro sebe
tvoí samostatný celek), »Velký národní kalendá pro as a vnost*, redakcí Aloise

Dostála, sMariansk}' kalendá pro katolický lid«, ro. XIX., vydavatel a redaktor:

Ad. Rodler. Nákladem J. F.Pavelce v Strakonicích: >Strakonick3- Dudák*, ro. VIII.,

ídí Fr. Nováek a Fr. Topka. Nákladem A. Hynka v Praze: >Vlast*, ro. XXVIII.,

spoádal AI. Bezina Novopacký, >Velký pražskj' kalendá*, r. XXI., rediguje Jar.

Tichý. »Národní stráž «, kalendá eských menšin, ro. VI., red Ant. Hubka. Ná-
kladem J. Otty: »Velký slovanský kalendá*, ro. 30. Poádá J. Loukota, »Kalendár
Besed lidu*, ro. 7. Usp. Aug. Eug. Mužík. >Hasiský kalendá rodinný*, ro. 7.

Z nákladu B. Stýbla: >Prorok*, ro. 45. Uspoádal Fr. J. Peina a »Vlastensk3^ ka-

lendá*, 49., uspoádal týž. Nákladem V. Krause v Táboe >Kalendá právník*.
Nákladem dra Fr. Bakovského »Kapesní kalendá všeobecný* a >Kalendá studujících

škol stedních*. Krom toho zapjil mn ochotn pan dr. Bakovský na 30 ka-
lendá z jiných nakladatelství; jiné našel jsem též v universitní knihovn.
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kal., díl I.« a »M. m. k., dílll.«. Tím se nám vykládá, že se mže pro-

dávat kalendá o 500 str. za 2 K. Promberger tento vznik svých kalen-

dá oznail na titulním list. »J. Steinbrener, katolické nakladatelství

a umlecká knhtiskárna« ve Vimperku, z 10 kalendá základních, pi
nichž je již hojn spoleného, slepil další ti »Velké« kalendáe. O této

provenienci doítáme se aspo na obálkách v ohlášení. Jiní nakladatelé

vyrábjí stejným zpsobem svj zvýšený poet kalendá, ale nepokládají

za slušné vznik takového literárního plodu také oznaiti, (na p. v kalen-

dáích vydaných nákladem Jar. Pospíšila, B. Stýbla a j., »Peírkv ka-

lendá«, kdysi tak ítaný, propjil své staré jméno cizímu textu — ka-

lendá, Prombergrových).

Kalendá je kniha, která má nejvtší a nejjistjší odbyt. Proto se

kalendáe chopila spekulace. Vydavatelé závodí lácí, množstvím obrázk,

zídka vnjší úpravou. Za korunu se prodává dost objemná kniha
;

jsou

kalendáe též za 30 i za 20 kr. Nakladateli jde o to, aby výrobu kalen-

dáe co nejvíce snížil : šetí se na kvalit papíru, na honoráích za práci

redakní, za lánky a p. Vtším nakladatelm je hej, zejména vydávají-li

njakou publikaci illustrovanou. Obrázky z ní mohou dobe zužitkovat

ješt v kalendái. Tak katolický nakladatel Steinbrener ve Vimperku tiskne

modlitby, svaté obrázky a k nim text ve všech možných jazj''cích. Totéž

provedl letos s . kalendái. Tiskne tytéž kalendáe pro echa po esku,

pro Nmce po nmeku, pro Slováka po Slovensku, pro Chorvata po Chor-

vatsku, pro Maara po maarsku atd., snad ve vtšin jazyk evropských.

Ve všech užívá tj^-chž štok ; ke všem pilepuje tytéž svaté obrázky, které

se patrn prodávají ješt osob a v jiných publikacích. Tedy docela tovární

velkovýroba. Nebo nakladatel Otto vydává »Besedy lidu«; obrázk, kterých

obyejn bylo užito již díve v jiných publikacích, užije se po tetí v ka-

lendáích. A tak vede si skoro každý vydavatel kalendáe. Výroba kalen-

dáe hradí se krom toho též hojnými inserty cizími nebo vlastními, které

moderní vynalézavost reklamní vsouvá již též u kalendáe mezi ostatní

text. Nkde vidti, že k vli uritému druhu insert dává se kalendái

zvláštní smr. To vše pobádá k tomu, aby se vydávaly nové a nové

kalendáe.

Kalendá, jako je na p. Haasovský »prostonárodní a všesrozumi-

telný«, »Nový pražský k. pro msto a venkov« — již 53. roník —
který se sám oznauje jako »spolu i kniha zábavná a pouná pro veškeré

obany jakéhokoli povolání, totiž pro duchovní, úedníky, umlce, eme-
slníky, hospodáe a rzné obchodníky«, vychází dnes již málo.

Dnes píší se jednotlivým stavm i v širších vrstvách lidových zvláštní

kalendáe.

Od dob dívjších pamatovalo se zejména na rolníka. Te jdou na-

kladatelé s proudem asu a vydávají našim pehojným spolkm hasiským

zvláštní »Hasiský kalendá* (dva). A práv tak se chyth již spolkaení

vysloužileckého a obmyslili je »Kalendáem vojenských vysloužilc*. Pro

odvedené, adepty vojenského stavu a pro ty, kterým se vojákování líbí

i po odbyté služb vojenské upraví se »Vojenský kalendá*. »Hasiský

kalendá* znamená : jsou tam hasiské zprávy, hasiské povídky, hasi-

ské obrázky, hasiští velikáni. A totéž se opakuje pi vojenských, pi
vysloužileckých. Bývá v tch kalendáích jen rozdíl mezi mén klerikálními
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hasii a mezi docela klerikálními. Nakladatel si objedná na p. u téhož

AI. Dostála jednu povídku hasiskou, jednu vojenskou, jednu vyslouži-

leckou atd.

Živé snahy za emancipaci ženskou vedly k zvláštním kalendám, ur-

eným eským ženám, kde je vše písn ženské; redigují jej jen ženy, píší

tam jen ženy, píše se jen o slavných ženách, o dámských spolcích atd. Kalen-

dám, ureným bohatším ženám, dá se pi vtší cen elegantnjší úprava.

Nkteré kalendáe mají docela již svj krajinský ráz, jako »Strakonický

dudák «. Steinbrenerova velkovýroba kalendá podává i starým a málo

vidomým lidem zvláštní kalendá s velkými písmeny. Na všechny vrstvy

appeluje svým zvláštním obsahem na p. »Humoristický kalendá*, kte-

rému se již v letních msících u nás dlává s upocenou vynalézavostí

hluná reklama. Pornografický »Kalendá pikantního svta« nachází prý,

jak se sám vydavatel jednou chlubil, hojný odbyt i bez takové umlé
reklamy.

Jednotlivé smry a strany chopily se kalendáe jako výhodného

prostedku, jímž lze mezi lidem šíiti své snahy a zámry. Ze je kalen-

dá k tomu vhodným prostedkem, je nejlépe vidti z velikého množství

kalendá klerikálních. Ml jsem jich v rukou asi 20 a nejsou patrn

ješt všechny. A jdou za svým cílem urit a vypoítav. Jejich úsilí

a zámrm je vše pizpsobeno od obrázku titulního až teba do posled-

ních slov v zadu na desce: »S tímto dobrým katolickým kalendáem pi-

vádíš si dobrého a nestranného i osvdeného pítele do domu svého

a s ním štstí a požehnání pro as i vnost«. V jednom kalendái

Steinbrenerov je na p. místo pi kalendání ásti vyplnno jezuitskými

zázraky, jako: »Kterak nejsv. Srdce Pána Ježíše zázran zachránilo

a uzdravilo«. Pi msíci únoru vypravuje se v »Nejjistjší ochran v boji

a ve válené tísni« zázran pojímaná povst o vítzství Jaroslava ze

Šternberka nad Tatary atd. Obsah jejich je z pravidla jen zhrublá, zplo-

štlá a špatn illustrovaná »Vlast« p. Skrdlo^a s pídavkem nkolika ne-

dokrevných anekdot, vtip, i dobrých praktických pokyn.
Své kalendáe evangelicky klerikáln provedené mají eští evanjelíci

(na p. »Hus«, držený ist konfesijn, nebo dobrý »Kalendá Husova

domu« s hojným pouením z eských djin). Ceskoslovanská strana so-

ciáln demokratická vydává již na 22. rok svj »Dlnický kalendá«, ve-

dený 5-nahou tenáe pouit a povznášet. Vedle toho má svj kalendá
formátu kapesního. Letos proti nim vznikl »Kalendá eské demokracie*

Klofáovy strany národn demokratické. Má sloužit jako onen agitaci

a sesílení strany. Od 20 let vychází u nás »Kalendá eskožidovský«.

Letošní hnutí antisemitské, sesílené processem s Hilsnerem, vyneslo nám
též »velký antisemitský kalendá« »Obranu«, stojící ješt trochu pod
úrovní našeho bžného antisemitismu.

Obsah jde u vtšiny z kalendá starými kolejemi po století ustále-

nými: kalendárium, oznaení trh, všelijaké pranostiky dobyly si bhem
více než 400 let svého historického práva. Skoro tak starý je zpsob
dávati v kalendáích praktické pokyny hospodái v pstování dobytka,

v pípadech onemocnní a p. Pro významné události a pro domácí zá-

pisky bývalo již od dávna ponecháváno prázdné místo. Nyní stalo se
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zvykem tyto události vypisovati v podob politických pehled. Asi od

polovice pedešlého století pibrána do kalendá po zpsobu »almanach«
ást zábavná.

A v této konené podob vede se obsah kalendá až podnes. Docela

konsekventn a tradicioneln. Kalendáe ustálily si tak svj obsah, každý

má svj tak ustálený kádr pispívatel, že nakladatel o vyplnní jeho stará

se z pravidla sám nebo tuto starost pepouští nkterému svému píruímu.
To dje se po desítiletí bez kontroly literární, bez kritiky. A pece jak

významnou by se mohl kalendá státi knihou

!

V belletristické ásti kalendá setkáváte se vtšinou s jmény autor
odjinud vám neznámými. Každý nakladatel má již své. Nkterá jména, jako

AI. Dostál, VI. Pittnerová a j. vyhrabete skoro v každém kalendái. Ku po-

podivu, kde naberou tolik asu, jen aby to vše fysicky napsali. Není

pochyby, máme své kalendání spisovatele. A jaká je jich ada. Pi jejich

výrobcích se nehledí na esthetickou cenu, nehledí se na pvodnost. Jen

zídka kdy pokládá si nakladatel za estnou úlohu, aby dal kalendáe
vyplniti plody zvunjších jmen. Platí to zejména o nkterých pražských

nakladatelích (Otto, Simáek, Kalendá Národní politiky a j.)

Skoro všecky kalendáe, které se chtjí dostati do lidu, kladou

váhu na ást zábavnou. Jinak všude zavádí se ješt pouení praktického

rázu o škálách kolkovních, o nov zavedených poplatcích poštovních a

telegrafních a p.

Z událostí politických pokládá se z pravidla za nutné pouiti lid

o hluných událostech : o burské válce, o vzbouení v ín, o výstav
paížské. Kalendá »Koleda« zvnil docela slovem i obrazem »eskou
obstrukní muziku « ve vídeiiském parlament. Rozumí se, že nikde nesmí

scházeti zpráva o njaké události, jež se týká vysokých pán, protože

jsme demokratický národ. Tu a tam obstarají si naše korporace národní

pro kalendáe píležitostné lánky samy. Letos na p. o jubilejním roce

Úst. Matice Školské. V žádném kalendái nesmí ovšem chybti snška
otepaných illustrovaných »vtip« a anekdot, plundrovaných obyejn ze

všech starých i novjších humoristických asopis, domácích i cizích.

Skuteného pouování, jehož náš lid tohk potebuje, najdete v píruní
knize našeho lidu málo. Po této stránce zdá se mn, že nejvíce ze všech

lidových kalendá poskytuje kalendá eských menšin, »Národní stráž*,

redigovaný Ant. Hubkou. Vyniká i jinak. Mnoho pouení zejména v oboru

technickém pináší Prombergrv kalendá »Práce«, redigovaný Ant. Ne-

áskem. Je uren hlavn vzdlanjším živnostníkm. Dobré lánky po-

uné obsahuje též druhý kalendá Prombergrv »Methodj«. I v jiných

kalendáích se vyskytne tu i tam nkteré dobré pouení.

Ješt ubožejší nežli slovesná ást bývají v lidových kalendáích

obrázky. Illustrace náleží též k staré výzbroji kalendáe. Nakladateli jde

hlavn o hojný poet obrázk, ponvadž tím vzrstá poptávka po kalen-

dái. Aby se výroba zlacinla, sáhá se k illustracím bhví jak starým —
asto v kalendái vyskytne se nám ješt i devoryt; byl vytažen patrn

ze staré zásoby.

Neklade-li se umlecké mítko na ást slovesnou, tím mén mluviti

lze o umní pi kalendáních illustracích. Primitivní umní zastrených
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malí pekonává z pravidla ješt primitivnjší umní reprodukní, vržené

na nejchatrnjší papír. Tak picházejí na svt mazaniny, s nimiž mohou
konkurovati v naší pokroilé dob již jen titulní listy jarmareních písniek.

A co se illustruje ! V textu jen scény vavé, vraždy a rvaky, zákené
íhání, nemožné bitvy kouící se prachem a krví, peplnné mrtvolami

a zbranmi. Bylo mn nápadné, kolikrát jsem v kalendáích našel zobra-

zeného lovka povaleného na zem, ubíjeného nebo ubitého. A mezi tím

podobizny potentát, ministr, banální, nevtipné karrikatury pi anekdotách

a vtipech — text závodí s obrazem v hlouposti a asto i v nízkosti. A to

má být duševní strava pro lid ! Tím se má lid zušlechovat, jeho vkus

tíbit ! ^

—

Štstí má-li nakladatel zárove jiná illustrovaná díla, urená pro

vzdlanjší vrstvy a užije-li z nich obrázk pro své kalendáe. Co se

ubere obrázkm uvnit, pidává se z pravidla na barevný titulní obrázek,

aby kalendá táhl.

V obrázkové ásti zavádí nakladatelství Prombergrovo dobrou novotu

:

pidává barevné pílohy z našich malí, kterou mohl by si majitel kalen-

dáe sám dát za prostý rámeek. Chce tím vytlait kiklavé cizí reprodukce,

jež asto shledáváme v píbytcích našich venkovan.

Bídný stav našich lidových kalendá je nám všem hrozným vy-

svdením. Nám všem — literátm, novinám, uitelm — nejen našim

tuctovým nakladatelm. Ti hledají konen svj zisk, kde se jim k tomu
podává vhodná píležitost. Ale my neseme hlavní vinu, že jim bez dozoru

a bez protestu pepouštíme tento významný prostedek výchovný. Vlastn
významný je posud vtšinou jen k jeho úpadku. Povznesme jej skuten
na významný prostedek výchovný. Myslím asi tímto zpsobem.

Redakce kalendá budiž svována pouze lidem, kteí znají skuten
jeho poteby. Udlejme prmrnému lovku kalendá, který by mu byl

pravé »vade mecum« v jeho život. Obyejný len našeho lidu nacházej

v nm svého praktického rádce, jako mají již mnohá povolání ve svém
odborném kalendái. Podejme mu v kalendái knihu, kterou by dole na okra-

jích hojným obracením list ohmatal skuten do erná.

Chceme na každém lovku, aby si byl vdom svých- povinností ob-

anských, aby vykonával ádn svá práva jako píslušník celku státního,

obecního. A ím ho pipravujeme pro tento úkol? Škola mu až dosud ne-

poskytuje nic. Vložme mu takové pouení do kalendáe, jenž požívá nejvíc

jeho dvry. Poskytnme mu v kalendái spolehlivého rádce ve vcech
zdravotních, právních, pi výbru školy pro dti, rolníka a emeslníka obe-

znamujme s vymoženostmi a pokroky v jejich oborech.

Zábavná ást v kalendái nebyla by mn zrovna ideálem. Jednou se

musíme dopracovat toho, aby každá osada mla svou knihovniku, jež by
mu podávala jádro pouení i zábavy. Snad se jednou dokají naši potomci
toho, že veliká ást venkovan bude mít asi 10 nejnutnjších knížek svých.

Ale ta doba je patrn ješt daleko. Zatím nech vypomže kalendá.
V kalendái máme prostedek, kterým lze chopiti jeho náladu a chu

ke tení. V zábavné literatue musel by kalendá podle mého mínní po-
stupovat jinak, nežli se dje nyní skoro napoád. Vyhome z kalendá
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odpadky innosti belletristické, zažeme z nich tlupu nedstojných sumá
literárních. Lidu dávejme jen dokonalé plody slovesné. Kalendáí by ml
podávati výbor z našich spisovatel. Tolik dobrých vcí starších zstává
zapomenuto. Lidu mlo by se z toho dostávati nejlepšího. A rovnž ást
obrázková mla by být tak provedena, aby se skuten vkus lidu povznášel

a zušlechoval. Je

*

Dr. Vladimír Preininger: Sbírka zákon a naízení o zdravot-

nictví, se zvláštním zetelem na zem koruny eské. V Praze. Buršík
a Kohout 1900. K 20-80.

Stává se, že nepatrná sbíreka s 20 básnikami osmnáctiletého autora,

který si ješt dobe neosvojil eský pravopis a grammatiku a jehož my-
šlenkový fond o mnoho nepedstihl prmrnou duši vrstevník a pátel

spisovatelových, vyvodí adu úvah, v nichž se odhaduje budoucnost autora

a páí pibližná cena prvního pokusu. V eské literatue nebyla za posled-

ních 20— 30 let, co literaturu sleduji, snad ani jediná sbírka básní, jediný

svazek novell, jediný román kritikou pehlédnut, akoli je také veliký

poet intelligent, kteí netou básn a pece dychtí míti uritý obraz sou-

asné literární produkce národa svého.

Srovnejte takový tenký, chudokrevný sešitek prvních básnických po-

kus s dílem, na nž hodláme práv širší kruhy upozorniti. Léta vychází

dílo po sešitech, 5—-6 let vyžádalo si tuhé práce, nežli dozrálo k tisku

— a literatura o nm neví. ím si to vysvtliti ? Dílo pece není tak od-

borné, aby mlo význam jen pro autora a sazee, jak lze tvrditi o n-
kterých publikacích odborných. Naopak je dležité, neocenitelné pro každého,

kdo má co initi s hygienou. A pece neetl jsem dosud o spise tom n-
jaké úvahy. Píina vzí v tom, že je málo spisovatel, kteí by z povin-

nosti žurnalistické registrovali každý nový spis vdecký a že je ješt mén
tch, kteí by vládli perem a souasn rozumli vci, o které hodlají psáti.

Jen tím lze si vysvtliti, pro za posledního desetiletí ani odborným kruhm
o vtších publikacích lékaských se nereferovalo, jak upozornil ped n-
kolika nedlemi v asopise léka eských prof. Chodounský u píležitosti

recense o nové knize doc. Veselého. Ped lety »Národní Listy « v lite-

rární hlídce probíraly neb aspo registrovaly každý nový spis lékaský —
neušel jim ani jediný sešitek Thomayerovy sbírky pednášek. Byl pilný

a svdomitý referent — pi redakci jist není viny — a tch jest nyní

poídku.

Bhem letošního roku lze znamenati v lékaské literatue vzmach velmi

utšený, což pobízí k pilnjšímu sledování toho rozvoje, již ze zetele na

druhou eskou universitu, jejíž potebu nic tak nedovede manifestovati,

jako rozkvt literatury lékaské. A na ten teba stále upozorovati i v listu

širokým vrstvám ureném, nebo i ti rádi obas nahlédnou pes hradby

písné vdy, aby odhadli, není-li za hradbami mrtvé ticho . . .

Konec roku pinesl — zásluhou oficielního nakladatele eských knh
lékaských, firmy Buršík a Kohout — tyry nová díla lékaská, z nichž

první, spis Preiningerv nalézá se v rukou našich jako dokonalý

celek, ostatní (Hlavy-Honla Bakteriologie, Panýrka Klinická termino-

logie a Veselého Klinické vyšetovací methody a lékaská technika)
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zatím 1. sešitem na knihupeckém trhu se objevily; tyto tu jen dle jména

uvádíme a najde se píležitost píšt o nich promluviti.

Spis Preiningeriv zahrnuje 17 velkých kapitol. První (Lé-

kai) pojednává o studiích lékaských, praxi, povinnostech a právech lé-

ka, nostrifikaci diplom, vykonávání praxe vi cizin, o zvláštních od-

vtvích lékaství (homoeopathii, zubních lékaích, masáži, orthopaedii,

hypnotismu) a konen i mastikáství (zákonodárství naše je v této pí-

in velmi nedostatené, jak každý léka ví ze zkušenosti).

Druhá kapitola vnována lékaským komorám. Tetí pojednává

o zákonodárství zdravotní služby státní (o organisaci zdravotní pi
politických úadech, o fysikátní zkoušce a o povinnostech léka pi po-

litických úadech). tvrtá kapitola probírá organisaci zdravotní
služby v echách, na Morav a ve Slezsku — tedy bolestnou

kapitolu lékaské existence. Následují v 5. kapitole výnosy, dle nichž

jest se íditi pi podávání zpráv zdravotnických. Šestý oddíl

jedná o lékárnách (sestaven dle týchž asi kriterií jako první oddíl).

K nmu pojí se zákonodárství o léivech a jedech; v té píin nej-

dležitjší jsou a mla by každému známa býti ustanovení týkající se

runího prodeje, tajných lék a dovozu léiv z ciziny; tajné léky poškodily

už nesetn osob chorých na zdraví a finann, což vyvodilo úinnou
státní akci, kterou zlu aspo z ásti odpomoženo. Osmá kapitola po-

jednává o lázeských místech a minerálních vodách, devátá
o léebných a humanitních ústavech (nemocnicích, porodnicích

a naiezincích, ústavech pro choroduché a ústavech zaopatovacích). Ná-

sledující kapitola probírá organisaci chudin ství, péi o nemocné
a pojištní nemocenské a úrazové. K nejdležitjším ástem knihy

náleží oddíl pojednávající o nakažlivých nemocech, v nmž lze

doísti se o všeobecných i zvláštních pedpisech a o výdajích v píin na-

kažhvých nemocí. XII. oddíl pojednává omrtvj^^ch tlech (o ohledání

zemelých, dále o pohbení, pevozu a vykopání mrtvoly, hbitovech a hrob-

kách). Podstatná ást knihy je dále oddíl o zdravotní policii, který

zahrnuje zákony a naízení o obydlích, potravinách, živnostech a dílnách,

dopravnictví, osobní bezpenosti atd. (opatení zmrzlých, utopených atd.).

Školnímu zdravotnictví vnován oddíl XIV., ve kterém jsou uve-

deny všecky hygienické pedpisy do poslední doby vydané, zvlášt o na-

kažlivých nemocech a vyuování zdravovd. V dalším oddílu uvedena
ustanovení týkající se lékae jakožto soudního znalce, o soudním ohledání

mrtvoly a ó soudn lékaských poplatcích. Oddíl XVI. týká se porodních

bab a XVU. zvrolékaství. Vedle dodatk a doplk, které ješt bhem
vydávání díla pibyly a nemohly na dotyná místa už zaazeny býti,^)

obsahuje spis ješt seznam zákon, naízení atd. dle data jich publikování

sestavený a obšírný i praktický rejstík.

Dílo, které leží ped námi, je plod nkolikaleté pilné a svdomité
práce; bylo ho dávno poteba, nebo spis dr. Šastného »Zdravotní po-

licie vztahující se na mrtvé tlo a zdánlivé úmrtí« a prof. J. D. Panýrka:
»Naízeni o zdravotnictví na školách obecných v království eském « vzta-

^) Autor míní po ase, když by nový materiál vyrostl, vydati sešit do-
plk, nebo nelze oekávati v našich malých pomrech, že by mohlo brzy k no-
vému vydání celého díla dojíti.
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hují se jen k malým ástem oné veliké nauky, které je vnován spis Prei-

ningerv, jenž je nad to všemožn úplný.

Ojedinlé chyby a nedopatení vytýkati nebylo by vhodno na tomto

míst, jednak proto, že tená sám si je opraví, jednak aby se nezdálo,

že tím má býti hodnota veliké a cenné té práce snížena. Sem tam dal by
se nkterý passus íci slohem mén »úedním«, aniž by se tím jasnosti

ublížilo.

Knihy budou moci lékai, lékárníci i úedníci onch samosprávných
a státních úad, kterým jest peovati o zdravotnictví, s prospchem užívati

a pijde jim jist vhod. A^. O.

Die psychologischen Grundprinzipien der Paedagogik.

Von A. Huther. Berlín 1900 (Hermann Walther) str. 62.

Pedmtem spisku je výklad appercepního pochodu, který se jeví

pi poznávání a chtní. Autor shledává v psychické aktivit, která prý

spontánn u každého aktu appercepního vystupuje, základní pružinu ve-

škerého dni duševního. Ta prý se jeví jako intelligence (theoretická apper-

cepce) a jako vle (praktická appercepce). To je celý výsledek dosti

nezáživné spekulace autorovy, výsledek jist hodn problematický. D.



ZPRÁVY.
Ddinost dlouhého vku u lovka. Dle Wallacea a Weismanna

je délka života urena pírodním výbrem : prmrný vk všech individuí

jistého druhu rostlinného nebo živoišného ídí se prospchem, jaký plyne

celému druhu z dlouhého nebo krátkého života jeho len. K udržení

druhu staí u jepice nkolikahodinný život; u slona a orla je nezbytná

dlouhovkost, aby druh nevyhynul atd. Aby pírodní výbr mohl vy-

pstovati jistý prmrný vk u daného druhu, který je nejvýhodnjší

v daných pomrech životních, k tomu je teba, jako všude jinde, kde

výbr psobí, jednak množství jedinc rznovkých (aby z nich byli nej-

vhodnjší vybráni), jednak ddinosti dlouhovkosti nebo krátkovkosti.

Je tedy otázka: ddí se délka života? Miss Beetonová a Pearson konali

šetení a došli k závru, že pímo i kollateráln se ddí dlouhý život

v linii mužské ; další výzkumy, týkající se krátkovkosti a linie ženské

nedosply ješt k závru. — Dále jde o to, zjistit u lovka pírodní

výbr v innosti. Je ho tžko a priori u lovka popít: kdo se lépe

hodí, stavbou tla a výkony, do daného prostedí, zajisté spíše bude déle

živ, spíše zanechá potomk}- a déle je bude chránit. Popíti pírodní výbr
je tolik jako tvrditi, že poet úmrtí není ve vztahu ke konstituci a znakm
individuí. Chceme-li ho pímo dokázati, mžeme jíti dvojí cestou. První

je, že uríme úmrtnost ve vztahu k velikosti jistého ústroje: tak inil

Weldon. Jen že je tžko zvolit ústroj, na nmž závisí v širokých mezích

a zejm délka vku: nebo schopnost vzdorovati nemocem nezávisí na

jednom ústroji, nýbrž na složitém vztahu soustavy ústroj. Beetonová

a Pearson brali se druhou cestou : vybrali jedince celkov podobné neb

aspo ve skupin znak podobné, k emuž se nejlépe hodí lenové téže

rodiny. Ukázalo se, že asi
80'*/o úmrtí u lovka je výbrových ; u bratí

totiž korrelace mezi vky úmrtními blíží se kofficientu, jenž stanoven byl

pro ddinost rzných znak tlových (velikost postavy, délku pedloktí,

index hlavový, barvu oí atd.). Ddí se tedy délka vku asi tou mrou,
jako rzné znaky tlové. — Kdyby byly vystaveny rody zmnným pod-

mínkám životním (n. p. pesthování) — a sice rzné typy rodinné,

podailo by se asem uriti korrelaci vzdornosti a snad i vztah délky

života k jistým ústrojm.
'

(Nature.)

Bolest u zvíat a vztah bolesti k intelligenci. O bolesti u všech

bytostí mimo mne nemohu soudit, leda z pohyb. Dráždí-li se psu nerv

jdoucí do zadní konetiny, vyje a brání se: snad má bolest neb aspo
trapný pocit podobný mojí bolesti - ale nemohu to tvrditi. U králíka,

u kachny objeví se podobné reakce, ale slabší; zdá se, že bolest je tu

daleko menší: sotva pestane dráždní nervu, zvíe žere a chová se zcela

normáln. U žáby reakce pohybové jsou dosti silné pi dráždní nervu,

ale jsou i po odstranní mozku : tžko mluviti o bolesti u zvíete bez

mozku, tžko zneuznati vztah vdomí a intelligence k mozku. Ješt tíže

mluviti možno o bolesti u nižších zvíat bezobratlých. Normanu (americký

fysiolog) peízl dešovku : zadní kus se svíjel, pední lezl klidn dál

:

sotva lze vykládat svíjení zadní polovice za výraz bolesti, vždy v ní není

mozku, za to pední polovice s mozkem leze klidn dál. A když proízl
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pední polovici optn, lezla pední tvrtina — s mozkem — nerušené

dál, za to druhá se zaala svíjeti. Svíjení patrn vzniká tenkrát, když

podráždní z prezu se šíí nazad ; nevzniká, šíí-li se podráždní od

prezu do pedu. — Chicagský fysiolog Loeb ukázal, že nkteí jiní ervi

na proíznutí tla pranic nereagují, pokraujíce zcela nerušené v innosti

zaaté ped íznutím. Vidl korýše se kopulovati dál, i když jim odízl

zadky. Nmecký fysiolog Bethe ustihl vele ssající med s kvtu zadek,

aniž se vela vyrušila. — Ostatn vypravují vrohodní zvrolékai, že

kon asto pi krvavých operacích nepestanou žráti : tedy i u nejvyšších

zvíat bolest je slabá. U bezobratlých, zvláš nižších, je nejvýš neuritá,

temná, velmi rychle pomíjející nebo dokonce schází. Zdá se celkem, že

vývoj bolestivosti jest úmrný vývoji vdomí nebo intelligence. Zdravý,

intelligentní lovk cítí bolest plnou mrou, vzpomínka setrvá dlouho

a živost vzpomínky zmnoží intensitu bolesti. Je-li vdomí — i u lovka
jindy normálního — zamlženo, teba v jistém okamžiku vznikne silná

bolest, ale pro slabost vzpomínky bolest rychle slábne. — U slabomyslných,

blbých, je konstantn citlivost pro bolest tupá. Kií-li a pláe novorozenec,

nepochybn trpí; ale nemám velikého soucitu, nebo jsem pesvden, že

jeho bolest není píliš velká, že zmizí v nkolika vteinách, aniž zanechá

stopy ve vdomí, kterážto prodloužená stopa je vlastn podmínkou bolesti.

Bolest je funkce intelligence. (Richet, Douleitr).

Studentský Sborník, redakcí Th. Bartoška, vychází 1. každého

msíce vyjma srpen a záí; pedplatné ^/., ron: 1 K 60 h, studujícím

1 K 10 h. V Praze II.-1930.

Studium venkova, nikoli zastaralé, sentimentální, ale realisticky

ethické lze pochytit v asopise: »Das Land,« rediguje Sohnrey. Vy-

chází dvakrát v msíci v Berlín, '^^^ ron jen ]'56 marek.

Udlení a vypsání ceny. Filosofická Jednota poádala v uplynulém

roce školním opt pednášky konkurenní, jichž se úastnili 4 akademikové

eské university. Z nich obdržel první cenu padesáti korun p. PhC.
Gustav Tichý za pednášku »Budhismus a kesan ství.« Mimo
to byly udleny dv estné odmny po dvaceti korunách. Odmnni
byli p. PhC. Prok. Mir. Haškovec za pednášku »0 vývoji mo-
derních literatur,« a p. Bedich Simon, právník, za pednášku
»Fouillée-ho nová theorie ideí, sil a jeho psychický mo-
nismus.« — Filosofická Jednota odmuí i v roce školním 1900/1 cenami

nejlepší z pednášek, jež studující vysokých škol pi schzích jejích z oboru

vd filosofických konati budou. Každá z pednášek konkurujících budiž

vymena asi na hodinu a po pednesení rukopis její výboru pedložen.

Pihlášky pijímá poadatel pednášek prof. Fr. Drtina (Smíchov, Ho-

ejší nábeží, 6.) do konce února 1901. Pednášky samy konati se

budou ve schzích Jednoty a budou všeobecn pístupny.

První spolek lékaek. Ženy, které studují lékaství na universit

Syrakusské, ve Spojených Státech, založily národní spolek. Jedna ze za-

kladatelek je doktorka lékaství paní Alžbta Blackwellova, jedna z prvních

doktorek, které zmínná fakulta promovala. Je to první lékaský spolek

žen na svt. (La Presse médicale, 1900, nr. 94)..



o rozvoji exaktních vd pírodních v 19. století.^)

Veliký moment velkolepého rozvoje vd jest ovšem v jich uži-

tené stránce, ale zkušenost uí, že pímé sledování a hnaní

se za prospchem ve véd stžuje obyejn dosažení cíle. V našem

století provedeno bylo úspšné rozdlení práce, ani jedni pracov-

níci rozmnožili nesmírn poznatky vdecké bez ohledu na užitek,

kdežto druzí na základ jich k užitku míili. Chceme-ii tuto podati

nárys vývoje vd pírodních (pi emž biologii necháme úpln
stranou), budeme sledovati vdy theoretické, jichž pokrok práv
pro všestranné jich zaokrouhlování kryje se pedevším s pojmem
vývoje. — Pro postup soustavný rozeznávati budeme I. základní

vdy mathematické, pojící se k základním pojmm kvantity, pro-

storu a asu: A) arithmetika, algebra, vyšší analysa. B) geometrie.

C) mechanika (vda o síle a pohybu). II. pokusné vdy pírodní:

A) fysika B) chemie.

Podstata vývoje záleží ve všeobecných zásadách k nimž vdy
tyto dosply; na zdokonalení výzkumných method a p. nemžeme
v schematickém nárysu zacházeti. — Obecné zásady vd mathe-
matických (arithmetiky, algebry, analysy, geometrie) byly dány

už zaátkem století a v podstat se nezmnily; ovšem jmenovati

sluší adu výtených pracovník v tchto oborech : Ábel, Bouquet,

Briot, Cauchy, Dirichlet, Gauss, Jacobi, Kummer, Poncelet, Riemann,

Steiner, Weierstrass atd. — Za to už mechanika vykazuje

ohromný pevrat: z vd}' o síle a pohybu stala se vdou o energi i

i práci. Akoli obsah zákona o zachování energie jest vlastn

obsažen v základních rovnicích mechaniky, spadá odkrytí zákona

tohoto v obor fysiky — a pece zas nebyli to fysikové, kteí objev

uinili, nýbrž léka J. R. Mayer, sládek Joule, inženýr Colding a

pedevším fysiolog Helmholtz. Všeobecné zásady mechaniky byly

') z pednášky J. H. van't Hoffu na 72. sjezdu spolenosti nmeckých pí-

rodozpytc a léka v Cáchách 1£( O.
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ped tím, zvláš Lagrangem, obsaženy ve dvou rovnicích, z nichž

jedna týkala se jev pohybu, druhá rovnováhy; ale odvození obou

bylo nepohodlné a obsah neprhledný. Záko.nem nemnitelnosti

množství energie nabyly tyto základní rovnice tak jednoduché po-

doby, že lze se odvážiti formulace jich i ped širším obecenstvem.

Zákon dí

:

Celkové množství energie je nemnitelno.

Podotknouti sluší, že energie mže míti dvojí tvar: mluvíme

o energii kinetické (hybné == »živá síla«) a potenciální. Kinetickou

energii má tekoucí voda; potenciální, natažené pero, zdvižený

kámen atd., kde je schopnost k projevení energie kinetické. Tedy
zákon dí jinak:

Souhrn energie kinetické a potenciální je veliinou
stálou.

Tedy vzniká-li pohyb, získaná energie kinetická rovná se ztra-

cené energii potenciální (na p. energie potenciální obsažená ve

zdviženém kameni, pone-li padati, se zmenšuje pecházejíc v energii

kinetickou : kinetická energie kamene dopadajícího k zemi rovná

se energii potenciální kamene zdviženého a podepeného). V rovno-

váze klidu kinetická energie rovná se nulle. —
Pejdeme k fysice a chemii. Pesné hranice mezi obma

vdami nelze urit. Nedávno pravil vynikající chemik, že Lavoisier

a Bunsen byli vlastn fysikové, a ne chemikové. »Chemik, jenž

není fysikem, není nic.« Nicmén je možno pi studiu jev pírodních

státi na dvojím hledisku a odtud definovati fysiku jako nauku o pe-
mnách síly i lépe energie, chemii jako nauku o pemnách
hmoty. —

Výtžky fy si kál ní ho výzkumu v 19. století možno navázat

na základní myšlénku, že pírodní dje lze pevésti na ist me-

chanické jevy pohybové a projevy sil. Jsou li pírodní zjev^^, jako

svtlo, zvuk, teplo, elektina, magnetism, pro naše smysly rázu spe-

cifického, ale v podstat vesms jen rzné tvary poh3^bu, je dána

možnost, tyto zjevy pírodní v sebe navzájem a v pohyb oím
našim patrný pevésti. Za prvou velikou vymoženost fysiky

tudíž pokládám, že stanovena byla promnlivost tvar energie na-

vzájem. Faradayovy úžasné úspchy plynuly v prvé ad z pevné

víry v uvedenou vtu. Dnes všude vidíme pemování jednoho

tvaru energie v druhý: parní stroj mní teplo v pohyb, dynamo-
elektrický stroj mní pohyb v elektinu a ta topí a svítí anebo

mníc se v magnetism pohybuje vozy.
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Druhým znamenitým poznatkem jest uvedený už

zákon zachování energie, dle nhož energie muže se mnit jen ja-

kostn, nikoli mnohostn. Množství energie jest tedy klidným polem

v letu jev a schopnost k vykonání práce je spoleným mítkem
všech jev pírodních (Gauss, Ostvvald). Na p. teplo, jež mže
1 kg. vody oháti z O" na 1° C odpovídá práci spotebované ke

zdvižení 425 kg do výše 1 m.

Když pírodní jevy se navzájem v sebe mohou pemovati
a když platí mnohostný zákon, jenž ídí vztah mezi mizícím a vzni-

kajícím, nastává otázka, ve kterém smyslu se pemny djí. Od-

pov na tuto otázku, tetí dležitý pokrok, provedený hlavn

Carnotem a Clausiusem, vychází ze zcela banální skutenosti, že

na p. v železné tj^i nemže pemna tepla díti se tak, aby jedna

polovice se stala teplejší, druhá chladnjší, nýbrž že naopak

takový rozdíl se snaží vyrovnati. Helmholtz dal této vt jasnou,

tém samozejmou formulaci, že djící se pemna práv snahou

státi se pemáhá odpor proti ní vznikající a tak vykoná práci. Zje-

vující se »volná práce« ídí dní se pochodu a dá se asto pedem
vypoísti. Tak i nejdokonalejší parní stroj mže pemnit jen malou

ást tepla kotli pivádného v práci, za obyejných pomr pouze

207oj kdežto ostatních 80% energie vyzáí do prostoru jako

teplo. —
tvrtý fundamentální krok pojí se k otázce: Pipustí-

me-li možnost pemny dle uvedených tí princip, jak rychle se

tato pemna dje? Na p. : výbuchem nastane místní zvýšení tlaku

v ovzduší; tento tlakový rozdíl má se dle uvedených princip v\'-

rovnat a nadtlak pohybuje se, pomalu slábna, ovzduším jako zvuk.

Nelze z uvedených princip íci, jak rychle se tento zjev pohybuje.

Ale za pedpokladu, že zvuk je vlnivý pohyb šíící se v pružném

prostedí (vzduchu) podailo se Newtonovi a Laplaceovi v úplné

shod se skuteností vypoítati rychlost zvuku na 330 metr za

1 vteinu. — U ostatních zjev pírodních není tak uspokojivého

výkladu. Ze zvuk je kmit, není jen domnnkou, nýbrž skuteností.

Jinde však jsou pouhé domnnky, teba vedly k velikým úspchm.
Toto kinetické pojetí vesms ústí v pedstav, že je vedle hmoty
ether: hmota, že se skládá z nesmírn malých, dokonale pružných

ástic (atom), lišících se od tlesa k tlesu; ether že je všud^-pí-

tomné, vše pronikající prostedí. Molekuly prý jsou nosii obecného

pitahování, jež se jeví na p. jako tíže'; pohybují prý se petržit

následkem vzájemných náraz, což odpovídá teplu. Ether je drahou

jev záivých, na p. pro svtlo.

16*
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Vyjdeme od vývoje názoru na svtlo. Newton vidl ve svtle

tlíska s velikou rychlostí vymrštná. Když Fresnel odkryl po-

átkem století interferenci svtla, zmnil se názor o svtle ve smyslu

Huyghense, dle nhož svtlo je vlnivý pohyb etheru millionkrát

rychlejší než zvuková vlna. S poátku myslilo se, že kmity sv-
telné jsou longitudinální (vlny ve smru postupu), k výkladu pola-

risace bylo nutno pedstavu zmnit: mlo se pak za to, že svtlo

je transversální vlnní etheru (kolmé na smr postupu). — Avšak
pojetí etheru jako prost pružného prostedí vhodného pro postup

transversálních kmit nevystailo vbec, aby se vyložily vztahy

mezi svtlem, elektinou a magnetiností, zjevné na p. v tom, že

hmoty vodící pedevším elektinu (kovy) jsou pro svtlo nepro-

stupné a naopak (sklo je prhledné, ale špatný vodi elektiny.)

I vyslovili Maxwell, Helmholtz a Lorentz mínní, že kmity etheru

jsou elektrické povahy. Tato t. zv. elektromagnetická theorie sv-
telná slavila brzy první triumf, ana na základ jejím vypotena byla

rychlost svtla. Další triumfy následovaly. Nebo dle této theorie

je svtlo jenom zvláštním pípadem kmitu, totiž kmit etheru nepa-

trného trvání: od erveného k fialovému svtlu je 400— 800 billion

kmit za vteinu. Rychlejší a volnjší kmity bylo objeviti. Volnjší kmity

mén než 400 bil. za vteinu jsou paprsky ultraervené (tepelné ponvadž
projevují se záením tepelným, ne svtlem) ; rychlejší než 800 billion,

tedy za svtlem fialovým, jsou paprsky ultrafialové, chemické (p-
sobící na p. na fotografickou desku, ale s malým úinem svtelným

na naše oko). Ješt rychlejší jsou asi paprsky Roentgenovy (odpo-

vídají tomu, co pedpovídal Helmholtz o velmi rychlých kmitech

elektromagnetických.) Zcela pomalé naproti tomu (ovšem ješt asi

100 million za vteinu) jsou kmity Hertzem vyšetované, jež pímo
z elektrických kmit byly vytvoeny, které se chovají jako neviditelné

svtlo a upotebují se v telegrafii bez drát. Lze tedy za to míti,

že svtlo jest psobeno kmity elektrickými a sice pohybem atom
i ion elektricky nabitých obsažených ve zídle svtelném (jichž

váha dle nejnovjšího pojetí obnáší asi tisícinu váhy atomu vodí-

kového.)

Kdežto kinetika etheru vedla k velkolepým úspchm, kine-

tika hmoty jeví rozvoj skromnjší vzhledem k nepomrn složitému

problému nepeklenutelných rzností látkových. Pedstava hmoty

jako ástic se pohybujících, pružných, se pitahujících nabyla obsahu,

když tyto ástice chemie definovala jako molekuly, kdežto pohyb

jich pi pojetí tepla jako tvaru energie dal se uvésti ve vztah k te-

plot. Kronig, Clausius, Maxwell, van der Waals, Boltzmann obja-
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snili pedstavy o skupenství, povaze plyn, kapalin a mezi nimi

ležících stav kritických. Empiricky skutené, ale kinetickou cestou

nalezené pravidlo souhlasných stav je výsledkem koneným : spe-

cifické rozdíly tles dovozuje toto pravidlo z tí základních veliin,

kritické teploty, kritického tlaku a kritické hustoty — tak že zná-

me-li tyto veliiny, mžeme vtšinu vlastností píslušné hmoty

napíed udati.

Rozumí se samo sebou, ale nestaí dosti pipomínati, že ped-

stavy o podstat vcí jsou pouhé pomcky, abychom urili

íselné vztahy jev. (Tedy nikoli výrazy skutenosti, jak rádi ma-

terialisté za to mají : ether, jeho kmit atd., jsou výmysly, pomcky
myslecí.)

Tím jsme už pešli do chemie.
Co se jakostných pemn hmoty týe, udrželo se principielní

rozlišení prvku a sloueniny. Jen že poátkem století nkteré

za prvky pokládané látky byly rozloženy (Davy) ; analysou obje-

veny byly nové, tak že ítáme dnes na 80 prvk, Sluší tu jmeno-

vati pedevším tato jména: Berzelius, Bunsen, Ramsay. Úsilné práce

Newlandse, L. Meyera a Mendlejeva zjistily organickou souvislost

prvk, tak že v t. zv. pirozené jich soustav scházející (lenové

bjdi pedpovdni s detailním udáním vlastností, což lze srovnat

s Leverrierovým pedpovdním planety Neptuna a objevením jeho

Galleem : jen že v onom pípad nedalo se íci, kde tušené prvky

budou nalezeny. Lecoq de Boisbaudran, Cl. Winkler a Nilson našli

v galliu, germaniu a skandiu prvky Mendlejevem pedpovdné
jako ekaaluminium, ekasilicium a ekabor.

Zdálo se, žesynthesa chemická zarazí se ped hranicí,

která dlí látky organismem vytvoené od anorganických. Ale Wó-
hlerova synthesa mooviny zrušila tuto mez. A zas Pasteur pro-

hlásil novou hranici: tvoení látek opticky aktivních prý je pouze

výhradou živých bytostí. Avšak i tato mez padla a chemik je pe-
svden, že pjde až k buce, organisované hmot biologov.

Graebe a Liebermann sestrojili alizarin, v. Baeyer indigo, Laden-

burg alkaloid coniin a E. Fischer cukr hroznový. Bílkovin}' a en-

zymy jsou však vlastní nástroje života a pokusy o jich sestrojení

jsou dosud marný.

Pi mnohostném sledování hmotných pemn byl zákon za-

chování hmoty hlavním výsledkem; bylo ho použito ve zvláštním

zpsobu, ano provedeno obrazné znázornní na základ hypothesy

nepromnlivých atom, kterážto ídila podstatnou ást chemických

výzkum. Atomistické pojetí sloužilo Daltonovi k vyjádi^ení slou-
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enství jakosti a množství a k odvození zákon váhových; pipo-

jením ke Gay-Lussacovým zákonm objemovým a k Avogadrov po-

jetí molekuly nabyla atomistická formule molekulární podkladu

k dalšímu spracování. Kekulé stanovil mocenství prvk ; stereo-

chemie uruje dokonce jich polohu v prostoru a vše se kryje do-

konale s pírodními i umlými isomery.

Dále se vyznauje rozvoj chemie 19. století penesením fysi-

kálních method a zásad na pole chemické. Vlastn už atomistika

vdí svoji existenci — váhám ; spektroskopie Bunsenem a Kirch-

hoffem založená užívá method optických; upotebení method elek-

trických vedlo k odkrytí elektrolytické dissociace (Clausius, Arrhe-

nius.) BerthoUet, Guldberg a Waage pokusili se penésti do chemie

uení o všeobecném pitahování a vyložili chemickou rovnováhu.

Thomsen a Berthelot snažili se upotebiti zákon zachování energie

pi chemických problémech a stanovili, že množství tepla pi reakci

vyvinuté je mrou affinity. —
Konkrétní i specielní vdy mají za pedmt zkoumání

ásti našeho okolí: astronomie, meteorologie, geografie, geologie.

K vli zaokrouhlení vytýkáme jen dva velké výsledky. Astro-

nomie ukázala pomocí spektroskopu, že i v nejvzdálenjších pro-

storách, odkud k nám svtlo mnohá léta letí, táž hmota existuje

jako zde, železo, vodík a asi dvacet jiných prvk, a je podrobena

týmž zákonm vzájemného pitahování. Vypoítává djiny svta

v budoucnosti dle pohybu velikých tles svtových se spolehlivostí,

která hranií na jistotu. — Geologie pouuje o minulosti; shle-

dává, že pi vzniku zem nebyly inný katastrofy, o nichž se díve ^

mluvilo, nýbrž že se zem vyvíjela za týchž zákon, jimž dnes je

podrobena a jimiž se bude íditi do konce.



Nkolik slov o stedním a vyšším školství

americkém.

Napsal Oskar Axamit.

O americkém školství rozšíeny jsou u nás práv jako jinde ná-

zory vzájemn velice odlišné. Píinou toho jest jednak vzdá-

lenost zem, jednak také zbžný a nedostatený názor a nepípadné,

nelogické srovnávání pomr amerických s pomry evropskými.

Úelem následujícího nártku, psaného na základ vlastních zku-

šeností a oitého názoru, jest pispti k správnjšímu názoru na

školství americké a k lepšímu jeho cenní.

První nesprávností, které se dopouštjí mnozí pisatelé o škol-

ství americkém, jest mínní, že high schools (vysoké školy) nebo

seminaries (semináe) jsou rovnocenné našim gymnasiím, kdežte

jediné správn lze je srovnávat s našimi nižšími gymnasiemi, High

schools a seminaries (tyto liší se od pedešlých jen tím, že mívají

internát) jsou ústavy tíroní. V obojích tchto školách uí se asi

týmž pedmtm a v témž rozsahu jako na našich stedních ško-

lách v nižších tídách. Nelze popírati, že síly uitelské na tchto

ústavech bývají mnohdy znan chatrné. Bývají to dívky nebo

mladíci, graduovaní na bakaláe filosofie neb umní, ba nkdy bý-

vají to dokonce pouze bývalí absolventi nkteré high school. Ped-
mty, jimž uí, nejsou vždy specielním jejich oborem, a mohu
z vlastní zkušenosti podat hojn doklad, jak povrchním bývá asto
jejich vzdlání. Uil jsem sám nmin jistou uitelku nminy,
která z angliiny do nminy dovedla pekládat jen pomocí slovníku

a to ješt s hrubými chybami grammatickými. — Kdysi b34 jsem

pedstaven editeli high schoolu, který vyuoval franin a nm-
in. Oslovil jsem jej francouzsky, ale nebylo mi porozumno.
Rovnž tak dopadl jsem s nminou. Studoval jsem s jistým me-

dikem, absolventem seminary, který o prázdninách vyuoval na

seminái latin, a sám Caesara s tží pekládal.
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To všechno zdá se vrhati nepkný stín na high schools. Ale

nutno jest uvážiti, že tato vada není jen specialitou americkou a že

ústavy tyto nejsou vlastn niím jiným než pípravou pro studium

na menších universitách, které skoro se rovnají našim vyšším tí-

dám stedních škol. Zaujímají tedy high schoois v Americe (rozu-

mj vždy Spoj. Státy severoam. !) asi ono místo, které u nás nižší

gymnasia. Mimo to pak teba míti na pamti, že uitelé a uitelky, do-

sáhnuvše hodnosti bakaláské nebo vbec ani na bakaláe nepový-

šení, nabyli pouze všeobecného vzdlání asi jako u nás maturanti

škol stedních, nikoli vzdlání specielního. Ostatn uitelové sami

bhem nkolika rok vzdlají se v pedmte, jemuž vyuují, pak

již sami. Ze onen editel, který zajisté mnoho let franin a nm-
in uil, jazyky tmi mluviti nedovedl, nemže padati tolik na

váhu, jak se zdá, nebo, jak jsem se pozdji pesvdil, ovládal ei
ty v písm skuten velmi dobe. A na našich školách mšanských
a stedních jest jist také vtšina uitel, kteí moderní jazyky po

stránce filologické dokonale znají, ale prakticky jich neovládají.

Díváme-li se takto na americké high schools, musíme doznati, ze

podávají vskutku velmi dobrou pípravu pro studium na menších

universitách (:= vyšší gymnasia), a že mladíci vstupujíce na uni-

versitu, picházejí dokonale vyzbrojeni.

tenái jest asi nápadno, že university srovnávám s gymna-

siemi. V Americe nutno initi rozdíl mezi dvma druhy uni-
versit, nižšími a vyššími. Nižší university skládají se

ze tí fakult: filosofické, fakulty pro umní a fakulty vd technic-

kých. Nkdy bývá k nim pidlena také fakulta medicínská, o je-

jímž vztahu k universit promluvím pozdji. Na fakult umní
a filosofické nevyuuje se však jednotlivým odborm vd spe-

cieln jako u nás, nýbrž všem pedmtm, které pojaty jsou

v uebny plán našich gymnasií, mimo to také vdám sociálním.

Po skoneném tyletém studiu skládá se zkouška a approbovaní

žáci stanou se bacchalors of philosophy nebo bacchalors of arts

(bakalái filosofie neb umní). V následujícím udávám prmrný
rozsah, v jakém jednotlivé pedmty se pednášejí: Jazyku eckému
vnují se prmrn 3—4 hodiny týdn. tou se: výbor z Lysia,

Homer, nkterý dialog Platonv, Demosthenes, Euripides, Sofokles,

Aischylos a Aristofanes. Pak se probírá historie ecké literatury.

(etin uí se na klassickém oddlení tedy na onom, jež vede

k hodnosti bakaláe umní. Ti, kteí chtí dosáhnout bakaláství

filosofie, nemusí etinu poslouchati). Z latiny, jíž rovnž vnovány
jsou 3—4 hodiny, pete se Livius, Cicero, Tacitus, Horác, Plautus,



249

Teréne, Quintilian, Plinius Ml, luvenalis, Persius, Catullus, Lucre-

tius a Seneca. Angliin uí se 2—3 hodiny týdn a probírá se

práv tolik, jako na našich stedních školách z jazyka vyuovacího.

Z moderních jazyk uí se nmin 2—3 hodiny týdn, eventueln

práv tolik z vlaštiny neb franiny. Volba jazyka jest dovolena a

probere se asi tolik, jako na našich školách reálných z jazyka fran-

couzského. Z filosofie, jíž uí se v prvých dvou ronících po 3,

v druhých dvou po 2 hodinách týdn, pednese se logika, psycho-

logie, historie filosofie dle Zellera ecké, dle Falckenberga moderní.

Z djin bére se asi tolik, kolik u nás na stedních školách. Ze so-

ciologie, jež pednáší se po 2 roky 2 hodiny týdn, probere se hi-

storie vývoje spolenosti lidské, o základ moderní spolenosti,

o státu, o hospodáství, o politických a sociálních pomrech soudo-

bých atp. O pedneseném se diskutuje. Z politických vd probírá

se národní hospodáství 3 hodiny týdn a ústava, zákonodárství

a politické pomry Spojených Stát 2 hodiny týdn po 2 roky.

Z matematiky dojde se až k potu differenciálním a integrálním,

z geomotrie pak až k analytické geometrii rovinné, pedpokládaje

týž postup jako u nás na školách stedních. Pednáší se v prvním

roníku 4— 5 hodin, v ostatních po 3 hod. týdn. Fysika pednáší

se ve spojení s chemií 3—4 hodiny týdn po 2 roky, Z pírodních

vd probere se biologie zvíat i rostlin, entomologie, anthropologie,

geologie, anatomie a fysiologie zvíat i rostlin a systematika všech

tí íší. Pednáší se po 3 hodiny týdn ve všech 4 ronících. Ped-
nášky spojeny jsou s pracemi v laboratoích, vdeckými vycház-

kami, cviením ve fotografování, v poslední dob pak i s praktickým

užitím Ronthgenových paprsk.

Jak již z tohoto plánu jest patrno, profituje student ve všech

pedmtech více nežli náš gymnasista. Ba graduovaný bakalá obe-

známen jest i s takovými vdami, které dnes každého vzdlance

interessují, o nichž našemu oktavánu se ani nesní a které pozdji

pracn musí shánti: s filosofií, sociálními vdami, národním hos-

podástvím a p.

Fakulta technická podává vzdlání v oborech chemie,

mechaniky a inženýrství. Pi fakultách bývají i malé továrny,

v nichž posluchai prakticky se cvií. Tyto techniky pirovnal bych

asi k našim vyšším prmyslovým školám. Stjž zde uebny plán

pro toho, kdo by se o vc blíže interessoval, Z pedmt píprav-

ných poslouchají technikové pírodopis, matematiku, fysiku, chemii

a vdy politické, sociální a nkterý z moderních jazyk asi v tom
rozsahu jak pedem naznaeno bylo, když jsme mluvili o uebném
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plánu filosofických fakult. Jen v matematice probírá se ješt poet
diff'erencialní a integrální a v geometrii také sférická analytika. Všichni

technikové jsou povinni poslouchati deskriptivní geometrii, která se

pednáší 4—6 hodin týdn ve spojení s rýsováním, pak nižší a

vyšší geodesii rovnž 4-6 hodin týdn ve ti^etím roce. V lét po

dvoje prázdiny se vždy msíc mapuje. Mechanikové mimo to po-

slouchají elementární mechaniku 4 hodiny týdn první semestr. Ná-

stroje mechanické 3 hodiny druhý semestr, thermodynamiku 4 ho-

diny týdn 1. sem. 2. rok, o kotlech a pumpách 4 hodiny týdn
2. rok, mimo to 2 hodiny týdn jsou prakticky zamstáni v uni-

versitní továrn. Dynamiku strojnictví 3 hodiny týdn 1. sem. a

motory a transmisse 3 hodiny 2. sem. 3. roník. O strojích vbec
4 hod. týdn 1. sem. a, o síle materiálu strojního 2 hod. týdn 2.

sem. K tomu rýsování a praktické práce v továrn. Elektrotechni-

kové poslouchají theorii o dynamice a magnetické indukci 2 hod.

týdn první semestr, v druhém semestru pak mají praktická cvi-

ení v konstruování dynamicko-elektrických stroj 2 hod. týdn.

Mimo to elektrické laboratorium 3 hod. týdn. O elektrickém svtle

a transmissi 3 hod. první pololetí a pokraování o dynamických

strojích 3 hod. druhé pololetí. O elektrických dráhách, elektrome-

talurgii, kladení kabel, zákonech atd. 3 hodiny týdn v posledních

2 rocích. Krom toho jsou stále zamstnáváni v továrn. Chemi-

kové anorganickou a organickou chemii poslouchají v 1. sem.

8 hodin, základy qualitativní analyse 4 hod. v prvním sem. Qualita-

tivní analysi 10— 15 hod. v 1. sem. 2. roku, quantitativní 15 hod.

2. sem. Stoichiometrii 2 hodiny týdn 1. sem. 2. roku. Toxiologii

6 hodin týdn 1. pololetí a o plánech a zaízeních chemických tová-

ren 8 hod. týdn 2. polol. V posledním roce pak jsou pednášky
o historii chemie, zákonech, o obchodních pomrech atd. 2 hodiny

v obou semestrech. Mimo to jsou tém po celý ostatní as v la-

boratoi zamstnáni. Civilní inženýi a stavitelé poslouchají o te-

saství, hodnot kamene a zpracování jeho 3 hod. týdn prvý,

o železe, oceli a podobn, o zpracování jeho tolikéž i druhém sem.

O stavb na zemi a na vod 3 hod. prvý semestr, o stavb pí-

stav, kanál a železnic tolikéž 2 sem. (civilní inženýi). O stavb

dom pak 3 hod. týdn (stavitelé). O stavb silnic, o úprav ek
a p. 3 hod. v obou semestrech (civ. inž.), o stavbách monumen-
tálních a architektonice rovnž tolik po oba semestry (stav.)

Pecházím k fakultám medicínským. Bývají zaizovány

pi nemocnicích a sice tím zpsobem, že lékai v nemocnici za-

mstnaní sami fakultu lékaskou vydržují a potebné ješt uebné
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síly si platí. Režii tuto pak hradí ze školného, které obnáší

za semestr sto až dv st dollar*) O istý zisk se dlí.

Mimo to ovšem bývají takové ústavy dobrodinci hojn nadány. Po-

mr fakult lékaských k universitám bývá takový, že jediné pojítko

bývá president (rektor), který na poátku semestru má zahajovací

e, tedy pojítko docela formální. Jinak medicínská fakulta sama
pijímá své žáky, vybírá kollejné, má svoje konference, jest zkrátka

institucí neodvislou. Fakulta lékaská udílí diplomy doktorské po

tyletém (díve tíletém) studiu. Dostateného vzdlání pro budoucí

povolání lékaské se zde neposkytuje. Fysiologie se ku p, ped-

náší pouze 4 nedle. Nkteré obory jako nemoce kožní, oní, psy-

chiatrie a p. dokonce jen nkolik dni. Obstojn pednáší se chemie

(6 msíc), anatomie (rovnž tolik), histologie, chirurgie a nemoci

interní (po 3 léta). Cviení pitevní konají se tak, že student pitvá

vždy celý rok ást tla lidského, ku p. první rok ruku, druhý

nohu, tetí vnitnosti, tvrtý hlavu, ostatek pak musí nauiti se jen

díváním. Z praktického histologování probere se tolik jako u nás.

Alikroskopuje se každodenn 3 hodiny po 6 msíc. Rovnž stejn

pednáší se z pathologické anatomie, sekce však bývají ídké, a

nutno se omeziti na odlitky voskové a na praeparáty histologické.

Po ukonení druhého roníku skládá se písemná zkouška ze všech

odbor lékaství. Mimo to zkoušejí profesoi po celý rok jako

u nás na školách stedních, tak že pi malém potu posluchastva

profesoi vlastn stále vdí, co v kterém posluchai vzí.

Zkouška i promování dje se hromadn, tedy podobn
jako u nás pi zkouškách maturitních na stedních školách. Pijetí

na fakultu lékaskou dje se na základ dobrozdání editele high-

school, na níž dotyný studoval anebo nutno se podrobiti zkoušce,

jestliže na high school potebného vzdlání nenabyl. Pi zkoušce

se žádá asi tolik, co se u nás na nižším gymnasiu probere. Po-

dobn jsou pijímáni studující i na ostatní fakulty, a po složené

zkoušce bakaláské bývají promovováni. Promoce, která trvá dva

dny, jest velice slavná. Studenti a studentky, odni v erné taláry

a tyrohé apky a nesouce na žerdi korouhev s vyšitým letopo-

tem bžícího roku, ubírají se v prvodu na místo k tomu úelu
vymezené, kdež je shromáždn sbor profesorský a publikum s hud-

bou. Zde jeden ze student podkuje jménem všech profesorm,
potom nkdo vypravuje veselou historku ze studií, jiný pednáší
o nkterém themat ze svého oboru a p, V meziaktí hraje hudba.

To dje se obyejn pod širým nebem. Druhý den rozdají se slav-

*) v roce bývá jen jeden bh, trvající šest msíc bez pestávky.
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nostn diplomy a veer bývá banket. Na tomto míst bude snad

vhodno pipomenouti, že na universitách amerických klade se velká

váha na praktické enictví a že po dokonalém výcviku bývá v nkte-

rém kostele (unitám, baptist a p.) veejné závodní student v e-
nictví, což v novinách i na rozích bývá oznamováno.

Rovnž se dostává studentm výcviku vojenského. Po-

sluchai jedné university, mediky vyjímaje, tvoí jeden regiment,

jehož velitelem je dstojník Spojených Stát. Nižší dstojníci a

šarže jsou vybráni ze student samých. Studenti jsou povinni

opatiti si stejnokroj a pipláceti si na úplnou výzbroj. Ti, kteí ve

vojenství vyniknou, jsou poznamenáni u ministerstva vojenství Spo-

jených Stát a pozdji pidlováni ku generální adjutantue jednotli-

vých stát.

Pr omo vání ba kal ái fil os o fi e nebo umní vstu-
pují do veejného života k rzným úadm asi tak jako

u nás absolventi vysokých škol jdou k dráhám, poštám a p. nebo se

stávají uitely anebo konen oddají se dalšímu studiu a odbornému
vzdlání na nkteré universit evropské i americké. Podobn se

má vc s doktory medicíny. Také bakalái v oboru vd technických

vstupují již do služeb.

Nižším universitám na roven postaveny jsou školy theologické,

hospodáské a zvrolékaské.

Ústav theologických jest velký poet. Doba studií trvá

ti neb tyi léta a posluchai složivše zkoušky hlásí se za kaza-

tele jednotlivých církví.

Školy hospodáské založeny bývají pi universitách, jako

ku p. znamenitý ústav takový je pi universit v Burlingtonu. Mí-

vají tíletou dobu vyuovací. Uí se ku p. v prvním roníku : srov-

návací anatomie, algebra a geometrie, chemie, hygiena, srovnávací

fysiologie, algebra a trigonometrie, angliina. V druhém roce: me-

liorace, botanika, histologie domácích zvíat, nmina nebo fran-

ina, nauka o hospodáských plodinách, o chorobách domácích zví-

at, hospodáská praxe. V tetím roce : zahradnictví, fysika, mecha-

nické inženýrství, fotografování, národní hospodáství, historie, lo-

gika. Mimo to zaízeny jsou také tynedlní miékaské kursy.

Zvroléka ských ústav jest celkem málo ; nejlepší jsou

newyorský a bostonsky. Studenti, kterých jest v tomto oboru velké

množství, dosáhnou po tíletém studiu hodnosti doktora zvrolékaství.

Vnovati se tomuto studiu pi dnešním zákonitém zaízení, dle

nhož všechen dobytek, který se prodává, musí býti Kochovým
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sérem vyzkoušen, není-li tuberkulosní, jest velmi výhodno. Mimo
to i jinak jsou ve Spojenýcii Státech zvrolékai hledanjší nežli

u nás.

Nezmínili jsme se dosud o studiu právnictví. Právnictví

nestuduje se zpravidla na universitách, nýbrž ti, kteí se chtjí

státi advokáty nebo soudci, po dosažení hodnosti bakaláské z filo-

sofie neb umní vzdlávají se soukrom. Budoucí soudcové chodí-

vají po dosažení bakaláství do praxe jako clerks (písai) a zde se

uí potebným vcem.
Ti, kteí se hodlají oddati dalším a dkladnjším studiím, a

lékaským nebo filosofickým vstupují na university vyšší, na

university ve smysle slova evropském : v Baltimore (John Hopkins

university), Ithace (Cornell u.), Philadelphii (Pensylvania u.), Cam-

bridge (Harward u.), New Haven (Yale u.) Na universit této stu-

dují filosofové na p. jeden rok nkterý odbor, naež vracejí se na

universitu, kdež byli na bakaláe povýšeni, podají dissertaci, za

dva msíce složí zkoušku a jsou jmenováni magistry umní (ma-

ster of arts). Anebo vzdlává se potud, aby mohl podati dkaz, že

jest schopen samostatné práce v tom neb onom oboru tím, že podá

dissertaní práci o nkterém svém výzkumu, složí potom písnou

zkoušku ze svého oboru a prokáže úplnou znalost jazyk nmec-
kého a francouzského, ástenou pak jazyka latinského. Potom jest

graduován na doktora filosofie.

Medikové studují nkterý specielní odbor své vdy po dobu

jednoho neb více rok, asto velice specielní. Ml jsem na har-

wardské universit kollegy, kteí jen osteologií po 2 roky výhradn
se zabývali. Když byl takto nabyl doktor, již na menší universit

graduovaný, dkladných znalostí specielních, skládá státní zkoušku,

platící jen pro stát, v nmž chce praxi provozovati, a vystaví se

mu vysvdení pro jeho specielní obor. University, o nichž práv
se zmiujeme, jsou vesms nadány velikým jmním a jsou pokud

se týe knihoven, laboratorií a p. tak zaízeny, že se mohou m-
iti s nejlepší universitou evropskou.

Nebude snad nezajímavo zmíniti se ješt o zpsobu života

amerických student. Studenti bydlívají, nejsou-li v internát,

v bytech, za nž platí od 3 "5 až 6 dollar msín za pokoj a celé

zaopatení. Zde bývají spolené jídelny, spolený salon, koupelna,

nezbytný v Americe »lawn« t. j. místo pro hry, croquet a lavvn

tennis. Jindy si béou pouze pokoj za 1— 1"5 dollaru a vaí si pak

obdy a veee sami. Stravovat se v hosfincích není zvykem, ba

v mnohých státech navštvování takovýchto místností pokládá se
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za cosi sprostého. Do kaváren, kterých je v Americe málo a jen

ve velkých mstech, nechodí se vbec. Za to scházejí se studenti

bu v soukromých bytech nebo ve spolcích a- klubovní život na-

hrazuje jim náš hostinský a kavárenský.

Studentské spolky jsou duchovní a svtské. Duchovními jsou

mimo jiné zejména Spolky kesanských jinoch a Christian ende-

wors, z nichž zejména prvé jsou nadány hojným jmním, tak že

skoro v každém mst mají vlastní velké budovy s knihovnami,

tlocvinami atd. V Christian endevvors pak scházívají se mladíci a

dívky k spoleným rozhovorm, ajovým veírkm a p. Také ped-
nášky a rozhovory se pstují. Zavedena jsou cviení tlesná a hry,

podporováni jsou do neštstí padlí nebo nemajetní kolegové atd.

Spolky svtské jmenují se obyejn zaáteními písmenami ecké
abecedy, tedy na p. axx a p. Bývá jich pi universitách mnoho,

tak že každý z pravidla jen málo len ítá. Ve spolcích tchto

scházejí se mladíci zejména za píinou spolené pípravy ku zkouš-

kám. Mimo tyto spolky existuje pi každé universit spolek hrá
míem, díve footbalist, nyní astji, ponvodž football v Americe

upadá, baseballist. Zápasy jednotlivých universit bývají pozorovány

s velikým zájmem i nejširší veejností a neobyejn dovední pál-

kái a nadhazovai tší se veliké sláv, ba i roní zprávy o hrá-

ích jednotlivých universit bývají uveejovány. Zdálo se mi smš-
ným, když ptal jsem se Ameriana, co soudí o universit v Han-

novru a dostal jsem odpov: )>Jest to dobrá universita, mají tam

znamenitý sbor baseballist.

«

Kollejné obnášívá na universitách, vyjímaje fakulty me-
cinské, kde je vyšší, 60—100 dollar za semestr. Od školného

se neosvobozuje, za to existuje pi ústavech hojnost státních i ji-

ných stipendií. Americký student žije vtšinou na svou vlastní pst.

O prázdninách vyuuje, nebo cestuje za obchodem a p., po as
školního roku vydlává si zase jinak. Medikové ku p. zhotovují

kostry pro ústav, zaež každou tetí dostanou odmnou, jiní zase

obsluhují koUegy pi jídle, myjí nádobí a jiné domácí práce vyko-

návají. Nezídka stává se, že student teba 201etý se ožení a stu-

duje potom dále, ana žena jeho pracuje a muže svého vydržuje.

Studenti amerití studují nejradji spolen: jeden pedítá

partii, druzí pak o ní hovoí, navzájem se zkoušejí, zase trochu se

baví, zazpívají si a studují dále.

Jsou vzájemn úslužní a pravdomluvní, na v Americe zej-

ména se dbá, a vyhýbají se zbyteným eem. Pokud vku se týe,

jsou stáí nejrznjšího . Mnohdy se stává, že nkdo byl emeslní-
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kem a v pozdjších letech rozhodne so pro další studie, vystuduje

na vlastní pst high school, zase vydlává, vstoupí na universitu,

dosáhne hodnosti bakaláské, ba mnohdy již v pozdních letech

stane se i doktorem. Takový student není ani dost málo podcefío-

ván od Amerian, naopak; takový je práv vážen a ctn, nebo:

Šelf made man jest jim pravým mužem.

r



Paížské pabrky.

1.

Psát o Paiži a zvlášt po výstav, kdy každý desátý lovk ji

navštívil, zdá se být dost zbyteno, vždy i obrázky Ne-

rudovy pes ctihodné své stáí nepozbyly ješt svžesti. A pec
i pro obyejného turistu snad zbudou ješt njaké pabrky k za-

chycení — znií-li leckterou illusi — kdo za to?

Jel jsem do Paíže pes Belgii. Z dobrých dvod. O po-

mrech a zaízeních francouzských drah nepedcházela povst práv
nejlepší a tra severní dráhy od belgických hranic ze Jeumontu do

Paíže jest po francouzském území nejkratší. Povst nelhala. Již

v Belgii postrádáme vzorné istoty, pohodlnosti a rozlehlosti ná-

draží nmeckých. Špinavé vestibuly, ekárnj^, vozy i zízenci. Vše

to ve Francii se ješt stupuje. Nádraží malá, zaouzená, místnosti

nízké, ekárny i pro první tídu špinavé a neisté. Zrovna tak va-

góny. Nejstarší konstrukce voz, které u nás již dány do výslužby

na lokálkách, bez prchod a kloset, kupé nízká a úzká. I v druhé

tíd, jež liší se od ti'etí jen nkolika zamaštnými polštái, maká
se na každé stran deset osob. Tetí tída nalézá se pi nkterých

vagónech v prvním poschodí.

Restauraní vozy, klosety a toilety jen pi vlacích nkterých,

zvlášt vyznaených. Vlak trojí druh : omnibusní, kterých však

cizinec pro jich vleklou pomalost nemže použíti, expresní, pravi-

deln s první a druhou tídou a konen rapidní, velmi rychlé, ale

obyejn jen s tídou první. Jízdní ceny velmi vysoké, na naše po-

mry skoro dvojnásobné. Buffety na nádražích bu žádné neb málo

úpravné, Podivno, že ani na velkých nádražích paížských (ústed-

ního nádraží Paíž vbec postrádá) není restaurace.

Celá tato zanedbanost a opozdilost železniních zaízení fran-

couzských nepsobí na cizince práv pízniv. ítal pece tolik

o technické pokroilosti Francie, o vysokém stupni francouzského

inženýrství, strojnictví, stavitelství. Kde jest píina? Tžko íci, ale

to, že valná vtšina francouzských tratí nalézá se v rukou akci-
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ových spoleností, honících se po co možná vysoké dividend, že

spolenosti tyto neiníce si vzájemné konkurence, nýbrž majíce

hlavní trat kartelov rozdlené, ovládají faktický monopol, vysvt-

luje mnoho, ne-li vše. Bohá jezdící první ti-ídou nepíjemností tch
ovšem valn nepociuje, ale »lid?« Také zvláštnos »demokratické

republiky.

«

Severní i východní kraj francouzský, pokud z oken rychlíku

zbžn se dá postehnouti, jest krásný i úrodný. Svží zele luk

a les provází píjemn zrak až do nejzazších obzor. Pi tom

všude luch prmyslový, jako v sousední Belgii. V každé vtší sta-

nici vypíná se les továrních komín. Doly, hut, strojovny, tkal-

covny, cukrovary provázejí t po celé trati. A celý kraj i tam, kde

terrén zdánliv jest pekážkou, propleten a zkižován jest prplavy

a kanály. Silnic a nákladních voz zíš pomrn málo, ale mezi

šírými lukami u úpravných vesniek v sotva nkolik metr širo-

kých prplavech kotví velké nákladní lodi, že si nedovedeš mysliti

odkud a kde se tam vzaly. Tchto laciných komunikací musíme
Francii a západní Evrop vbec závidti.

Rapidní vlak jede s nevídanou u nás rychlostí. Co okamžik

mihne se zastávka a rostoucí jich poet ukazuje na blížící se hlavní

msto. Pes to blízkost ta není tak patrná, jako u jiných velkomst,

kde ilý stavební ruch již na míle cesty daleko rozhodil bloky in-

žák a kde dláždné, osvtlené a kanalisované ulice rozlehlých

pedmstí stídají se se širokými plochami zahrad a polí. Snad pevné

pásmo hradeb a fortifikací stavební ruch Paíže na venek utlumuje.

Ale ku podivu, že i uvnit Paíže ruch ten jest pomrn nepatrný.

V žádném svtovém mst nevidti tak málo novostaveb, jako

v Paíži. A starých barák hodných sbourání jest tam dost a dost.

Vlak projede hradbami a uhání již nad i pod ulicemi paíž-

skými Je terrén Paíže dost nerovný a dalo by se zde jist aspo
stejn mnoho vrch a vršk napoítati jako v povstném ím.
Ulice v zevním obvod msta široké, a dosti neupravené, pies to

frekvence již ilá. Ovšem záleží na tom, ve které tvrti se nalézáme.

Kdežto v ástech západních, hraniících na lesík boulognský, práv
na obvod Paíže sídlí plutokracie, jsou tvrti východní venkoncem

dlnické a domovem chudiny. Vlak mírní svj let, nepehledné moe
budov zahalené v kou a mlhu velkomsta již jej obklopuje a

z mlhy té dva obrovské výtvory lidského ducha a lidské práce ví-

tzn ní k nebesm: železná vž Eiffelova jakožto smlý triumf

pítomnosti a nový majestátní dóm Sacré Coeur na Montmartru ja-

kožto kamenný pomník ukazující k minulosti.

NASE DOBA. R. VIII., . 4. 1901. 20. ledna. H
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2.

První starost po píjezdu iní otázka hotelová. Jako každé sv-
tové msto i Paíž má v tom smru výbr co nejbohatší: od kní-

žecích palác, až do smrdutých brloh, ped nimiž se zdaleka ža-

ludek obrací. Zejména nutno se míti na pozoru ped zvunými
názvy. Každý hotel jest »Grand hótel«, teba to byla bouda na
spadnutí. Nejlépe jeti na místo pedem již odporuené, jinak skla-

mání není vyloueno. O umístní ovšem ani letos nebyla nouze.

Nesetný poet stálých i ad hoc improvisovaných hotel pohltil by
ješt dvojnásobný poet cizinc, než jakým se Paíž i v nejnavští-

venjších dnech honositi mohla. Ostatn fluktuace byla nepetržitá

a sta a tisíce, jež dnes pijely, vystídaly pouze sta a tisíce týž

den odjíždjící. Za to ovšem návštva svtové výstavy nezstala
bez vlivu na ceny pí-íbytk — ale také jen na ty. Ceny ty byly

skoro zdvojnásobnny, zejména v blízkosti výstavy a lepší poloze.

Deset frank denn za malý pokojíek ve tvrtém poschodí a beze

všeho komfortu bylo pravidlem. Zaízení ve starších hotelích — a

v Paíži vtšina hotel jest staršího rázu — jest dosti nepohodlné

a primitivné. Devné píkré schody, úzké korridory, nízké stropy,

malá okna, primitivní klosety atd. Jen postele bývají pohodlné a široké.

Cena pokoje zvýší se — jako v západních zemích vbec —
znan i cenou snídan. Za konviku z pravidla mizerné kávy a

koleko másla nutno zaplatiti jeden až pl druhého franku. I ve

drahých Svýcarech bývá za touž cenu snídan opulentnjší. Sní-

dati mimo hotel jest snad vbec nemožno. Kaváren sice hojnost,

ale v tch se do 11. hodin dopoledne mete a smejí. Ostatn pa-

ížské kavárny se patrn proto tak jmenují, že se v nich ve dne

káva nepije, aspo ne bílá. Ta jest oblíbena — z pravidla teprve

po veei. Za to se tam pije výhradn skoro absinth a »bok«

(erné pivo). Dopoledne, v poledne, odpoledne, veer, v noci ka-

várny, vlastn stolky na chodnících ped nimi, plny lidí : od dlníka

v blze, až po vyfintnou koketu, samý absinth. Bh ví, co ti lidé

na té ostré lihovin mají: ale konsumují jí úžasné množství. Alko-

hol zdá se být vbec nutnou potebou všech tíd i vrstev ani erná
káva se nepije bez znané dávky rumu neb koaku. Jaký úinek
vykonává také množství alkoholu na paížský lid ve smru fy-

sickém i mravním?

Jiný oblíbený nápoj kavárenský jest »bok«. Kdežto v restau-

rantech piva vbec nedostaneš, pije, vlastn srká se, zejména veer,

v kavárnách všeobecn. Ovšem nikoliv pro žíze. Jest z pravidla
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teplé, Špatné a drahé. Jen v nkolika málo hostincích lze obdržeti

dobrý plzeský »prazdroj« neb pravé mnichovské za ceny pomrn
nikoliv pehnané. Ale Paíížanu, jak se zdá, na jakosti nezáleží,

jeho chu není tak jemn vyvinuta jako naše, jemu jest dobré

každé pivo, i kyselé a parfumované. Ostatn pití piva tší se rostoucí

oblib. I v tom jest mimovolné nápodobení Nmc, jimž se sice

Francouz smje, ale podle jichž píšfaly dnes píská. A pece vína

francouzská jsou lahodná i levná. Pijí se však jen pi obd neb

veei a vždy ve množství velmi skrovném. Naše veerní pijáctví

a hospodování jest vcí neznámou. Obd i veee odbudou se pi

malé lahvice vína a nikomu nenapadne zstat sedti pi druhé a

tetí. Po deváté veer jsou hostince na dobro již prázdny, uklízí se

shasíná a zavírá. Za to v poledne od pl dvanácté do pl druhé a veer

od sedmi do pl deváté jsou peplnny a v oblíbených, levných a

dobrých restaurantech sotva lze najíti místa. Mimo tuto dobu ovšem

marn bys žádal teplý pokrm. Paížan mimo pravidelné hodiny

nejí. Jídel z pravidla pehojný výbr s exotickými názvy, úprava

i pro eský choulostivý žaludek snesitelná. Zajímavý jsou závody

firmy Duvalovy, jichž po boulevardech i frekventovanjších ulicích

roztroušen znaný poet. Ohromné elegantní místnosti se ženskou

posluhou, v poledne a veer z pravidla peplnné nejpestejším,

avšak slušným obecenstvem. Pokrmy levné a chutné, ale porce velmi

skrovné. Podivn tžkopádný jest zpsob placení a kontroly.

U vchodu obdržíš lístek s rubrikami: 2 ct., 5 ct., 10 ct, 20 ct.,

atd. UsedneŠ-li, odebere ti íšnice lístek a dle tvé objednávky vyplní

árkami píslušné rubriky, jsi-li po jídle, požádáš lístek zpt, dáŠ

zpropitné, prohlédneš, je-li vše ádn zaneseno a odebereš se k po-

kladn, kde zaplatíš. Pokladní ti lístek salduje a ty saldovaný lístek

pi východu opt odevzdáš. Ostatn i v jiných restaurantech ne\'y-

hotovuje úet sklepník, nýbrž tzv. písárna a sklepník peníze ihned

odvede. Zpropitné hází se do spolené pokladny a po odchodu

host se stejným dílem, rozdluje. Zpsob jist spravedlivjší a pro

obecenstvo pohodlnjší než instituce rakouských milostpán-nad-

íšník. Ostatn paížský íšník liší se od našeho nejen úborem,

maje místo zamaštného fraku istou bílou zástru, nýbrž celým

zevnjškem. Vážný, s oholenou, v komicky dstojné záhyby sta-

ženou tváí, upomíná spíše na naše kostelníky. Také v chování

jeho jest cos dstojného. Dvrnosti k hostm si naprosto nedo-

volí, ale tím práv mimodk imponuje a vykonává nepímo vliv na

výši zpropitného. A okolo zpropitného se v Paíži a tetí republice

jak známo toí vše, — nejen sklepníci . . .

17*
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Jaký dojem iní zevnjšek Paíže, její budovy, ulice, námstí,

sady, kostely? Snad lovk jest tmi vnými chvalozpvy o Paíži

píliš napjat a proto skutenost skláme. Ovšem msto veliké,

obrovské, ale to si uvdomíš teprve, kráíš-li hodinu, dv, po témž

boulevardu nemajícím konce; ruch, hluk, rachot, kik, ale z toho

vtšina jde na úet francouzské živosti, pohyblivosti a nevázanosti.

eknme pedevším, co se nám líbí : širokost boulevardu, stará ko-

šatá stromoadí na nich, pkná nábeží a etné mosty pes Seinu,

úpravné sady, etné pomníky — ale líc má i svou rub. Paíž byla

co do svého zevnjšku moderním a na výši doby stojícím mstem
ped sto nebo padesáti let}^ Dnes dokonce již ne. Co v Paíži jest

krásného, velikolepého, velkomstského, datuje se z dob Bourbon
a Bonapart, od té doby Paíž stojí — a tím jde zpt. Louvre,

Tuillerie, Elysejská pole. Opera, Notre Dáme ; vŠe hlásá starou a

snad zašlou slávu. Chápeme naše pedky, kteí ped padesáti lety

slétali se do Paíže jako do ohniska kultury a zde v nmém úžasu

opíjeli se vírem msta svtového, ale sami se více nerozhejeme.

Co jest dnes francouzská snmovna (palác burbonský) proti parla-

mentu peštskému neb berlínskému? Co paížská radnice proti ví-

deské neb hamburské? Jak málo dstojné místnosti má »nesmr-

telná« akademie! A což starý Palais royal, dnes stánek kramá
a hokyná ! A to platí i o budovách soukromých. I na boulevardech

málo staveb vynikajících, vše staré a chatrné. Jak jinak se repre-

sentuje vídeská »Ringstrasse« neb i kóruty peštské

!

Co však zejména cizince nepíjemn zaráží, jest nedostatek

istoty na ulicích. Mimo msta italská nikde nevidti tolik papíru,

smetí a odpadk jako v Paíži, teba i na elegantních boulevardech.

Na nkterých místech šlape se v tom jako po stelivu. Jdeš-li se

ráno podívat do tržnice nedaleko bursy, nemžeš do vnit vnik-

nouti, již v okolních ulicích jest odpadk, že není dlažby vidti,

v tržnici samé pak najdeš hnojišt. A v tch hromadách se lidé

ješt pebírají tyemi a hledají smrduté a hnijící odpadky. Z toho

kouká cholera.

Ovšem i v Paíži se metou ulice, ale velmi pohodlným zp-
sobem. Ráno vypustí z hydrantu na asfaltovanou neb špalíkovanou
dlažbu proud vody, který nejbližším otvorem stéká do stoky. Me-
lai smítají odpadky a smetí do proudu a co tento sebou odnese,

zmizí, co ne, zstane. I jiná zaízení istotou nevynikají. Na staré

ervotoivé laviky v sadech nemožno usednouti pro neistotu.
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Stejn málo istoty na jistých místech, i<terá šlovou libozvun

»urinoir«, umístných teba v stedu promenády tak estheticky, že

zakrývají pouze práv to nejnutnjší, za to polepeny jsou uvnit

samými adresami léka a apatyká léících tajené nemoce —
pro Paíž jist charakteristické.

V živých ulicích Paížských krámy obchodník jsou vlastn

jen skladišti, prodávání samo dje se na ulici. Chodníky do polo-

vice své šíe zastaveny jsou regály a výklady, pi nich stojí pro-

davai v dlouhých erných kabátech, zde se kupuje a uvnit z pra-

vidla jen zaplatí. Tu lze dostati nejen ovoce, potraviny, peivo, ale

i látky, sukna, boty, prádlo, nákrníky, hole, papír, knihy, mýdlo,

voavky, galanterní zboží a vše možné. Zvlášt pekvapuje množství

vetešník. Starý nábytek, obrazy, skvosty, hodiny, sochy, šatstvo,

knihy, asto exempláry již jen do pece se hodící, zabírají chod-

níky pedních ulic, nábeží a boulevard. Není divu, že pak Paíž

po té stránce vypadá jako veliký tandlmark. Vedle toho ovšem

s druhé strany opt obrovské sklady jjako Au bon marché nebo

Printemps, kde nkolikapatrový dm od sklep až po stechu na-

plnn jest zbožím nejrznjšího druhu a kde dostaneš vše, na si

pomyslíš. Kdyby Adam, jak jej pán Bh stvoil, vstoupil do tako-

vého skladu, v pl hodin mže vyjíti zaopaten na cestu teba

do Sibie. Celá armáda prodava, pokladník, úetních, dlník,
jako ve velikém úlu. Chodíš skladem hodinu, dv a nedojdeš konce,

na konec nevíš již kde jsi byl a kde ne. Jest to obdivuhodný

útvar nové koncentrace hospodáské, chovající v budoucnosti

stejná nebezpeí pro maloobchodníka, jako dnešní tovární velko-

výroba pro živnostníka.

Mezi budovami monumentálními elné místo zaujímají chrámy.

První místo písluší dnes ovšem nedokonenému ješt chrámu sv.

Srdce na Montmartru, jenž majestátn vévodí celé Paíži. Vedle

toho kathedrála Matky Boží, kostel nejsv. Trojice, sv. Magdaleny,

sv. Sulpicia a j. v. Vnitky kostel pekvapují na katolické chrámy

svou pomrnou jednoduchostí. Po italském zpsobu není lavic, nýbrž

židliky. Pi stálém sedání, klekání, vstávání obecenstva vrzají ži-

dliky na kamenné podlaze skoro nepetržit, což ovšem k po-

vznesení pobožnosti valn nepispívá. Ješt mén zamlouvají se

peste uniformovaní vrátní i kostelníci, jichž nkolik promenuje

po kostele sem a tam a kteí s ohromnými berlami podobají se

našim regimentstamborm. Jde-li knz k oltái nebo na kazatelnu,

jdou dva ped ním a tlukou svými holemi do zem, až uši zalé-

hají. Hlavní lod oddleny jsou od poboních železnou míží.
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V chrám notredamském využitkuje toho posvátná spekulace k vy-

bírání zvláštního poplatku za pístup do hlavní lod k oltái. I pi

mši stojí u dveí hbité osobiky, které chytají návštvníky, energicky

požadují od nich vstupné, chrastí máky, dávají zpt atd. Kdo
zaplatí, smí bh'že, chudý a zstane u dveí. To jest kesanské
bratrství v praxi. Vzpomínka na Kristovy dtky není vru daleka.

Také t. zv. Pantheon, v nmž pochovává národ své slavné

muže, jest vlastn bývalý katolický kostel sv. Jenovefy. Ješt ná-

stnné malby tomu nasvdují. Oltá, kíže atd. jsou ovšem pry.

Divn psobí procházejí-ii se zde lidé dnes s klobouky na hlavách,

neubráníme se aspo pocitu jakés profanace. Chtla-li republika

slavn pohrbiti opovdné nepátele katolicismu Voltaira, Huga a j.,

pro vyvolila k tomu práv bývalý katolický kostel?

Zajímavý jsou stavby mnohých aristokratických palác i ve-

ejných budov, jako ministerstev. Hlavní budova nestojí prelím na

ulici nýbrž hluboko ve dvoe a na ulici jest dvr ohrazen bu
holou zdí neb podízeným njakým stavením. Tím docílí se pro

budovu ticha, svtla i lepšího vzduchu. Nebo paížské ulice lí-

beznou vni zrovna nevydávají.

Pouliní život paížský má ovšem ráz zcela velkomstský.

Obrovská frekvence pších i povoz, ruch, šum a hluk pro našince

málo píjemný. Pomalé procházení vidí lovk jen veer na bou-

levardech, kde chodí lidé nemající co dlat, všude jinde po celý

den spch a shon. Ovšem den zaíná v Paíži hodn pozd, tak

k desáté, ped tím ulice jsou dost mrtvy. Za to veer trvá dlouho,

ovšem zase jen v kavárnách na boulevardech. Vše ostatní, co se

o noním život paížském povídá, jest báchorkou. Krámy zaví-

rají se v Paíži z nejvtší ásti k osmé neb deváté hodin z veera
a postranní ulice jsou o jedenácté již pusty a prázdny. Není

pravda, že Paížan žije v noci, leda bychom pod Paížanem roz-

umli ten zlomek dekadentních a vyžilých vrchních desíti tisíc,

který denn navštvuje divadla a odbývá pak svá soupers v dra-

hých restaurantech boulevardových v »dámské« spolenosti. Ani

s touto nezdá se to býti tak zlé, jak si cizinec pi-edstavuje. Paíž
má ovšem svou prostituci, jako každé velkomsto, a na boule-

vardech se jí veer jen jen hemží. Kdo však »galantních« do-

brodružství schváln nevyhledává, mže býti každé dotrnosti

ušeten.
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Typ paížský není bez V3>znanosti a velmi podobá se ital-

skému. Muži malí, drobní, suší a pohybliví. erné, dlouhé vlasy,

nízké elo, tmavé oi, orlií nos, sporý vous, vybíhající obyejn
v delší špiku. Oblek u zámožnjších tíd veskrz tmavý, na hlav
cilindr. U dlnictva pevládá modrá blza. Ženy rovnž malé, plné,

z mládí velmi hezké a málo která postrádá knírk pod nosem.

Nkteré honosí se i slušným plnovousem. Konversace velmi živá

a rychlá, tak že cizinec se svou nejlepší franinou marn nata-

huje uši, aby zachytil oste vyrážená a zase polykaná slova. Pi
tom gestikulace, nkdy až komická. Francouz vypravuje nejvšed-

njší vc, ale pi tom kroutí oima, mraí se, cení zuby, šermuje

rukama, vyráží citoslovce a nelánkované výkiky jako na divadle.

Na cizince nepsobí tato afektovanos, jež patrn leží v národní

povaze samé, píjemn. Dti jsou velmi hezké, malí hoši mají ši-

roké erné zástry a velmi asto v ústech — cigáro. V Paíži se

ovšem rychle zraje a o dobrý i zlý píklad není nouze. Co však

pekvapuje, jest aspo v bohatších paížských tvrtích, pomrn
malý poet dtí vbec. Patrné následky povstné francouzské sou-

stavy dvoudtné.

Nevaln imponují francouzští vojáci. Malí, slabí, s kejklavou

chzí ve svých nevkusných, strakatých stejnokrojích jdou v et
a každý má jiný krok a jinak drží pušku. Mimo službu jsou bez

poboní zbran a podobají se spíše posluhm než vojákm. Jen ka-

valeristé jsou silní, vysocí lidé a mají uniformu vkusnjší, až na

pilbice s dlouhými ernými žínmi, jako rozcuchané ženské vlasy.

Dost komicky psobí francouzští abbéové se svými opentlenými

širáky, peskovými stevíci a nezbytným brevíem v ruce. Na ulici,

ve výstav, na železnici, v hospod a snad také v divadle a kdo

ví, kde všude jinde, nedá abbé svou knížku z ruky. Modlí-li se z ní,

jest ovšem jiná otázka.

Obrovské vzdálenosti paížské nelze zmoci pšky. Avšak ve-

lice se skláme cizinec, pedstavuj e-li si paížské komunikaní pro-

stedky na obzvláštní výši. Drožek jest ovšem nesetný poet a

nejsou drahé, za to však hodn ošumlé. Praktického taxometru

po nmeckém vzoru nemají. Za to jsou pod písným dohledem po-

licejním a paížští policajti je kontrolují, jsou-li v dostateném potu
na míst vykázaném. Z ostatních dopravních prostedk pední místo

zaujímají omnibusy. Jsou to nemotorné archy, skoro takové,

jaké u nás jezdil}' v letech 70ých mezi Karlínem a Smíchovem, se

sedadly uvnit i na steše, kam se leze po krkolomných schdkách.

A pece tato horní místa i od dam s oblibou jsou vyhledávána.
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Ostatn jízda po paížském omnibuse není tak jednoduchá. Ne-

hled ku smru jízdy pro cizince naprosto nesrozumitehiému, nelze

do vozu beze všeho vstoupiti. Naped nutno na uritých kižo-

vatkách ulic ve zvláštní kancelái vzíti si íslo pro smr jízdy, pak

ekat až pijede omnibus, naež vyvolává konduktér ísla a teprve,

až vyvolá vaše, možno vstoupiti. Chcete-li nkde pestupovat,

nutno celou proceduru opakovati znova. Pi návalu a znané frek-

venci jest snad zaízení takové za nynjších pomru komuni-

kaních nutné, ale praktické rozhodn není. Jedeš-li nkam dále

omnibusem a pestupuješ-li, trvá to snadno hodinu i dv. Vada
leží ovšem v primitivnosti komunikací paížských vbec. Mimo
omnibusy existují ješt elektrické dráhy, ale v potu naprosto ne-

dostateném, pak otevena byla letos podzemní dráha, jež slov,

nevím pro, »metropolitain«, protínající sted Paíže od východu

k západu. Kdo však seznal pomr}^, pesnost, pohodlí a rychlost'

na mstské dráze berlínské a konen i vídeské, toho tento pa-

ížský podnik, jenž již se zetelem k svtové výstav by ml býti

nejmodernjší a nejdokonalejší, naprosto neuspokojí. Sestoupíme

po úzkém schodišti do temného, neprovtraného, karbolem pícího

tunelu a zde se tlaíme, až pijede vlak. Vlak pijede, vše

obsazeno, nikdo není vpuštn, pijede za tvrt hodiny druhý,

stejn tak. Vozy jen prvé a druhé tídy, ale bez jakéhokoli

rozdílu vnitní úpravy. V druhé tíd namakáno lidí jako v ne-

dlních pražských tramwayích. Rámus, kik, hubování, tlaení.

Chcete-li se dostat pohodln dále, nezbývá, než koupiti tídu první.

Také po Sein, jež hadovit se vine Paíží, lze se dostati od

východu k západu a naopak. Jezdí praktické parníky, ale z pravidla

rovnž peplnné a v delších obdobích. Spolenosti provozující

paroplavbu jsou asi ti a každá má jiná pístavišt. Pijíždí par-

níek, chceš ho použíti, pospícháš na pístavní mstek a on zatím

jede ti kol nosu k pístavišti protjšímu. Než bys tam dobhl, jest

zase pry. Také ceny lístk u rzných spoleností jsou rzné a

libovolné. Jednou platíš 10 ct., po druhé za touž cestu dvojná-

sobn. Ptáš se, pro? Jest to prý parník mimoádný, výstavní, a

pozná se podle toho, že má vzadu praporeek.

Velkou vadou jest nedostatek orientaních nápis. Na par-

nících, na omnibusech, tramwayích, na vozích, bijí ti v oi ob-

rovské plakáty všeho druhu, dozvíš se, kde ežou kuí oka, kde

prodávají skipce, kde mají nejlepší voavky, kde leí tajené ne-

moci, ale naprosto se nedozvíš, kam parník neb omnibus jede,

kdy jede, co stojí lístek. Výjimku tvoí nádraží, kde nad každou
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pokladnou uvedena jest doba a smr vlaku, ku kterému lze práv
lístek koupiti. Nejnepochopitelnjší jest ale, že ani poštovní schránky

na psaní nejsou ádn oznaeny. V lecjakých vratech i prjezdech

soukromých dom jest otvor a teprve, pihlédneme-li blíže, shle-

dáme že by to mohla býti schránka na psaní. Vlastn jsou otvory

ti : pro psaní místní, do provincií a do ciziny. Úednictvu jest tak

roztiování psaní uspoeno.

Ostatn ústední paížská pošta jest budova teba nová, pece

tmavá, špinavá a dosti tsná. Pro obecenstvo má asi tyry pulty a

asi sedm a pl rozskípaných per. Tout comme chez nous.

(Konec píšt.)



o vcech slovenských.

úvahy a kritiky.

Mravnost slovenského národa je v tchto dobách brána v tžkou
zkoušku; ohrožuje ji zajisté alkoholismus, psobení žid

a maarisace. Ujišuji, že jest nebezpeí dosti vehké a že nákaza

již také hojné vrstvy zasáhla. Na Slovensku nejsou si tohoto ne-

bezpeí dobe vdomi ; vdí národní kruhy kladou hlavní draz
na politické národní uvdomní doufajíce, že se pomry slovenské

napraví, bude-li se kde kdo dušovati: jsem Slovák; knží, jimž by

mravnost lidu mla býti prvním úkolem, kladou draz na vyhra-

nní své konfese a prospch její; úi^ady a školy dbají hlavn
maarisace.

Starejte se o mravnost svou i národu a zvýšíte tak i osvtu
i blahobyt; i národnosti posloužíte — nebude zajisté odrodilc,

kteí slovenský národ tolik hubí, nebo mravní lidé odrozují se jen

výminen.
Toto napomenutí o mravnosti mám právo adresovati zvlášt

na nkteré vdí osoby. ekl jsem a podávám též doklady.

Drahý len rodiny umírá a zdravý clen prožívá noci v krm
a v jaké (!) krm ! Historka je delší, ale je tak hnusná a zarmu-

cující, že se mi píí povdti ji do konce. U takových lidí mrav-

nost a lidskost ztratily dno a z toho pramene, ubohý národe,

nedokáš se nieho dobrého. A co je pi tom ješt žalostného ?

Historka je veejným tajemstvím, ví ji celé msto i širý kraj a pece

muž onen zstává nadále v dležité funkci národní! Jednotlivec

poklesne, to není zjev ídký, ale my želíme, že i okolí jeho má
tak málo mravní citlivosti. V tom hlavn tkví naše obavy.

Známo je, že zástup národovc martinských šel na nádraží

uvítat odsouzeného redaktora. Ale co jim oslavenec vyvedl? Druhý

den sedl do pti hodin do rána v hospod s renegátem, úhlavním
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nepítelem oslavujících jej druh a Slovák vbec. Oni pro slzy

ronili, panny podávaly mu kvítí a 22 lidí pro strádalo a dosud

nkteí strádají ve vzení! Ak je ten svt zmotaný!

Ale ješt není dost. Tento oslavenec, tonoucí v nápoji, na-

psal knížku proti — pití, ne pro sebe, pro lid (ubohý lide, máš to

uitele !), a když Slovenské Listy — doplmež zmínku již výše

uinnou — udlaly na to satyru, nejpoctívanjší staec napsal do

Nár. Novin lánek, kterým se pijáckého hrdiny zastal, satyrujícímu

redaktoru dal dtku a s nkolika jinými postaral se o zniení

listu jehc.

Z takovéhoto rozsudku není se kam odvolati, špatnost
zstane vítzem! Tu tená porozumí, že nám, slovenské

vci pozorujícím, bylo tžko nadále pozírati mlky. —
Dva z vdcv martinských zajeli si v lét do Mikuláše. Chtíce

poškodit na cti i na majetku nenávidného red. Salvu, smyslili lež

takovou, že nenávidného v užší spolenosti pedstavili jako

sprostého zlodje. Když je uražený chtl zažalovati, ubezpeoval

jeden z pomluvav, že neekl ani jediného urážlivého slova —

.

lhal zase. Tak jednají mužové inteligentní, už stárnoucí, stavící

se na elo národa ! Není-liž vidti, že mnozí ve své vdcovské
bujnosti upadli v nevázanost takovou, že už docela necítí mravních

pout, jako je est a pravda.

Pokrome dále držíce se poád Martina.

Tu je banka Tatra. Co všecko slibovali banku zakládajíce

!

Jako by mla spasit národ. Jaké bylo tudíž sklamání, když akcionái

nedostali asi za deset rok krejcaru dividendy. A dodnes banka

tato naproti jiným penžním ústavm živoí Hlavní píinou je to,

že banku ídili a ídí lidé nezpsobilí. Když byl editelem banky

Krupec, byl duší její jeho švakr, který neml o vcech finanních

pontí. V dob zlé zvolili za editele obchodníka Houdka z Ružom-
berka, k úadu tomu zpsobilého, jenž provádl oistu tak, že

odstraoval neschopné úedníky. Ale v Martin považují banku za

sinekuru nezaopatených lidí, zvlášt milák, a tak Houdek musil

udlati místo jinému. Byl té doby v Martin mladý muž bez za-

opatení, byl spíznn s vládnoucí dynastií slovenskou a ženitbou

se v ni ješt více vetkal : udlaH jej editelem banky Tatry, a
neml žádné k tomu kvalifikace, a neuml hospodait ani s vlast-

ním ddictvím. Pozdji jej uinili editelem továrny na nábytek,

kombinujíce tak, že pi dobrém technickém správci (Cechu) mže
bráti editelský plat lovk, který nemá o vci ani pontí.



Pro odstranili z banky Tatry Kižka? To je archivá, historik,

uvyklý hledati ke všemu doklady, muž se širokým rozhledem,

istý karakter, a pece se jim nehodil.

»Starý Zvblenan* píše v Hlase III. str. 78: »Tatra banka je

najvýznamnejší národný peažný spolok, a cože má národ, poažne
ubohý Tud slov. z nho? Chcete píklady, ktorými bych vám vohnal

krev do tváe, akobych vás dolapil v krádeži? Dajte si pokoj s va-

šimi peažnými ústavmi. Kdeže je krupinská sudodiela, kde ži-

linský mlýn a oho svedoctvom sú podniky sv.-martinské? Svedo-

ctvom nasej neschopnosti, nespoahlivosti a napokon sobectva !«

Redakce Hlasu tady poznamenala : Súdite priostro. Považujme tedy

s redakcí úsudek »Starého Zvolenana« za upílišený, nicmén
z nho vyciujeme, že inteligentní spolenost slovenská potebná je

mravní oisty. —
Mnozí synkové martinských pedák, nikoli chudobných,

studovali z národních stipendií a podpor, kdežto na žáky skuten
chudobné se nedostalo ; než kdyby byli aspo studovali, ale oni —
jak to ekl onen eský umlec? A když se navrátili z nedokone-

ných studií, vyhledány jim sinekury s dobrými platy pi bance,

továrn na nábytek nebo pivovae. Martin dává takový píklad,

že celé Slovensko vypravuje s pohoršením. Myslíme, že se ím
dál mén národní dan do Martina schází, aspo známe pípady,

že mnozí odpírali podporu nejsouce jisti správným jí použitím.

Pokud jsou národní podpory pod dozorem Mudroovým a Hala-

šovým, víme v poestnost, nicmén jich žádáme, aby bránili

tomu, by se podpory udílely z pohnutek rodinkáíských a kamarád-

ských. Mrzkost nebu nikdy zakrývána pláštíkem vlasteneckým;

tak to dlají maaroni a vy jim to vyítáte. —
Rozhlédnme se njmí po vší inteligentní spolenosti slovenské.

Dva píznaky shledáváme u inteligence po celém Slovensku:

požitkáství a duševní zbahnilost. Choroby tyto pipomínají

mi vždy Safaíkových Starožitností, z nichž vyciujeme zbahnilost

Slovan Polabských. Požitkáství a línost je vždy píznakem de-

generace, upadání národa. Požitkáská a zlínlá vrstva národa je

také bližší odrození, jež je vždy degenerací; vizme na p. slovenské

zemanstvo. Požitkáská a zlínlá inteligence nedrží národ, ona

naopak je píživníkem národa; ona se považuje za vdce národa,

ale jest jeho škdcem. Jistý advokát vystoupil jednou o národních

slavnostech s hostmi na pavláku a po chvíli pipil národu. Dole

stál sedlák a uslyšev advokáta pipíjet pravil: »Hia, ty kujóne,

tob je snadno pipíjet, když jsi m vera o ti sta zlatých . . , .«
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(pipravil). Týž advokát má v míst a okolí tuším 23 domy a ho-

spodáství. I je patrno, že lid ochuzuje, že tedy národ poško-
zuje, a je dle našeho mínní špatný vlastenec, by se o banketech

jakkoli vlastenecky naparoval. My si vlastenectví takových lidí

nevážíme stejn jako onen sedlák. Horování je laciné, my chceme

vlastenecké skutky ; nikoli vlastenecké divadlo, nýbrž vlastenecký

život. To je ten realismus, kterému se vj^smíváte. A tento ad-

vokát je též jeden z vdc.
Advokáti slovenští — jsou jist také výjimky — povstní jsou

hostinami pímo knížecími. Vidíce tuto hojnost a nádheru a hned

vedle ní hladovící a pohrdaný lid, nemžeme uvit lásce vaší

k lidu tomu. Nejzachovalejší v inteligentní spolenosti jsou dosud

— pravím to z istého pesvdení — evangelití knží; ale i ti

vystrojují hostiny až s osmi jídly a po hostin mnozí píší žádosti

za podpory k evangelickému podprnímu spolku v Nmecku nebo

k vlád maarské, kteráž podporou svou pevn svazuje ruce lenm
samosprávné církve. To valn pispívalo k mravnímu životu evan-

gelických knží, že neoplývali bohatstvím. Nyní i mezi nimi roz-

máhá se požitkáství, odtud i snaha dosíci vládních podpor

však také ne bez píiny fará Janoška v Církevních Listech napo-

míná, žaluje, káe a zapísahává.

Víno, mnohdy drahé a rznaké, mají ve sklepech i rodiny

nezámožné, za to peasto v požitkáském dom není knihy

a asopisu. Chodíváme na Slovensko s pedstavou o kraji chu-

dobném, proto býváme, pijdouce na martinské slavnosti pekva-

peni, s jakou lehkostí lidé tady peníze vyhazují. Ale to jen za

požitek. Když se nkdy vyskytne kolportér a nabízí brožurky

a knihy, lidé se od nho odvracejí. Vím na p., že v mnohé. d-

din mezi sedláky rozprodal kolportér více knih než o martinských

slavnostech, kde se sešlo nkolik set zámožné inteligence

!

S požitkástvím jde obyejn pepych v odvu; obojí je služba

tlu. Hosté na Slovensko pišlí, zvlášt na slavnosti martinské,

bývají pekvapeni najm drahými výstroji ženskými. R. 1890 byla

v Martin na slavnostech paní Kusá z Brna, nyní provdaná za

Fantu v Praze, paní vzdlaná a zámožná tolik, že mohla tuším

deset tisíc Vesn vnovati, a pece tato paní, pravdpodobn nej-

zámožnjší ze všech, byla z celé ženské spolenosti nejskromnji

odna, t. ve vkusné tištné šaty. O posledních slavnostech slov.

dívky odmítaly eské taneníky turisty, protože nemli plesového

úboru. Takovýto aristokratický duch zajisté neshoduje se s chu-

dobou a uhnteností národa. Luxus, panující ve velké vrstv ná-
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roda, není vcí malichernou; jest nepítelem osvty, ba i mravnosti,

kteráž je vždy jednoduchá a skromná. Palacký varoval eský
národ ped luxusem prav, že zžírá samé koeny spoleenského

života. Vidím tak, že tímto napomenutím teba zamit hlavn na

inteligenci slovenskou, jež pejala luxus od niemného zemanstva.

Línost ducha ve slovenské inteligenci rád bych zobrazil nko-
lika píklady.

Je obecn známo, jak zdlouhavá je slovenská inteligence v od-

povídání na dopisy. Ne že by nechtl, ale pro pohodlnost nemže
se k psaní dostati ; odkládá a odkládá, až za uherský msíc zasedne

ku psaní, asto vbec nezasedne. Hotová oblomovština ; slyšíte je

stúle na práci naíkati a nic nedlají. Ve spolenosti, zvlášt pi

vín, se nadchnou práci slibujíce, ale už druhý den jsou chladní

a neinní. Ped nkolika roky o martinských slavnostech, jsouce

podráždni jakousi persekucí vládní, sešli se etní národovci u ad-

vokáta Mudron a umluvili organisaci ; ujednali tu též, že dvrníci

sepíší kivdy každého okresu a zašlou Halašovi do Martina. Zjistit

data a sepsati je — to je kousek práce; i nemyslete, že byla vy-

konána; myslím, že krom dra Daxnera sotva kdo druhý takový

spis, jist dležitý, Halašovi zaslal. Vbec se organisace tato ne-

osvdila žádným patrným inem.

Redaktoi eští astji žádají u slovenské inteligence za nkterý

literární píspvek ; slib mají naši redaktoi dost, ale píspvky
nedocházejí ani za rok, ani za dva, tak že redaktoi všecku chu
po souinnosti se slovenskou inteligencí ztratili a mají o ní pontí

tuze divné. Takovýto slib, potom stálé odkládání a konen ne-

splnní slibu je zaznamenáno v Riegrov Nauném slovníku pi

lánku Slovensko. Je to tžká choroba národa — jí zaíná odro-

zování, a inteligence slovenská, teba i národn uvdomlá, má na

sob více stop odrozovacího procesu než obecný lid, jenž je

pracovitý, skromný v požadavcích a mravný.
Tato línost je v hojné míe i pi inteligentní mládeži; redaktor

Hlasu stžuje si v 1. ísle III. ro., že mnoho lidí mu práce slíbilo,

ale neposlalo, anebo poslalo zaátek a na dokonení že darmo eká.

Jsou ovšem i ve slovenské inteligenci pracovníci neobyejn
pilní a svdomití, lidé mravní a stídmí, ale nebudu jich zde jme-

novati a chváliti maje tentokráte úkol vytknouti vady.

Však nejsem s výtkami ješt u konce.

Pýcha inteligence naproti lidu, jíž jsem se výše dotekl, je

smutnou specialitou Slovenska. Je úzko pohlížet, kterak sedlák,

jda k inteligentovi, asto už na dvoe jeho smeká a tento nejedná
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s ním jinak než jako kdysi pyšná vrchnost s robotníky. Na martinských

slavnostech sedláka tém neuvidíme, jako by k národu nepatil,

kdežto u ech neb Nmc mívají sedláci a dlníci na národních

slavnostech, zvlášt ve venkovských mstech, pevahu. A pece,

pevracejme slovenské vci jakkoli, povznesení národa slovenského

nemžeme oekávati leda od povznesení selského a dlni-

ckého lidu. Zemanstvo, jehož je množství, je po vtšin zvrhlé

a odrodilé; úednictvo je vtším dílem požitkáské a v poutech

maarisace ; knžstvo je na výjimky bez ideálního vzntu a je

v poutech maarské hierarchie, stední školy jsou maarské : nuže,

odkud lze se nadít povznesení národa než od lidu? K tomuto pe-

svdení nemže se slovenská inteligence dopracovati. Teba to

i vysloví, to je prázdný zvuk, opakovaný po jiném národu, ale

v krvi a tuku toho pesvdení nemá — skutky její to dosvdují.

Inteligent nejen že pohlíží na sedláka a dlníka se zemanskou

pýchou štít se ho, ale bezmála kde který chce také z lidu tžit:

utrhuje mu na mzd, strhuje mu nemilosrdn, když od nho ku-

puje, zneužívá úadu k tak zv. vedlejším píjmm atd. Ovšem též

sedlák »pány« nenávidí; považuje každého »pána«, a je Maar
nebo Slovák, za svého nepítele, škdce. Také mu nedvuje,
když ho pouuje. Na jedné stran vidíme pýchu, hojnost, požit-

káství, pep3'Ch v odvu i píbytcích, na druhé stran nedostatek

Udského sebevdomí a nenávist k »pánm«, nedostatené vzdlání

a bídu všestrannou. V chudobných stolicích jsou celé tém ddiny
bez komín, píbytky jsou tmavé a neisté — peasto ješt v ro-

dinné jizb sedá drbež na bidle pod stropem, v ohrad jsou prasata

a telata — , odvu je nedostatek a strava bývá asto tak bídná, že

»pán« svému psu lepší dává. To jsou zajisté nezdravé pomry
spoleenské a daleko ješt máme k jejich vyzdravení. Mnoho ješt

vytrpí slovenský lid vinou — slovenskou; nejen Maar a žid, ale

též Slovák: zeman a pozemanštlý inteligent tísní lid slovenský.

Teba nápravy nejen ve vcech politických, ale též sociálních

(v užším smyslu) ; mám to na mysli zvlášt pomr zemana a hdu,

inteligence a lidu, žid a celého národa. Robota je zrušena, ale

duch z dob tch zstal do dnes.

Tu nelze mi též pominouti kléru; katolické knžstvo, cítivši

se za roboty za jedno se zemanem, i po robot zstává na výjimky

k národu neteným a neinným, anebo docela slouží maarisaci.

ím mén je v nm lásky kesanské, ušlechtilosti a vzdlanosti,

tím více je pýchy stavovské a sobeckosti. Lid íká knzi: Jejich

Milost a knz vidí se nad ubohým lidem tak vznešeným a mocným,
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Že lovku kesansky cítícímu je úzko na to vzpomenout. Jistý

knz — píklady lépe vysvtlují — chtje v kázání svém ukázati

vznešenost stavu knžského, vykládal, že má moc z oplatku udlati

tlo boží a z vína krev boží, a tak drazn tuto moc svou vylioval,

že lid, z kostela vyšed, krowtil hlavou a jeden druhého se tázal,

zdali dobe porozuml, kázání tak pochopiv, že Jejich Milost pravila

se býti — nad samého Boha. Pipusme, že je to ojedinlý vý-

stelek, ale vím dobe, že nejvtší ást slovenských knží považuje

za nejpilnjší potebu uit, jak vznešený je stav knžský a úctu

ku kléru stotožuje se zbožností.

To je též úkaz chorobný a tená zajisté vyciuje, kterak na

Slovensku zneužíváno je »hlouposti lidské* a kolik osvtné práce

je tam ješt potebí! Za takovéhoto psobení katolických knží -

ovšem jsou i zde úctyhodné výjimky — je také lid katolický níže

než evangelický; slýchávám to od samých knží a sám rovnž
dobe rozdíl ten poznávám, rozmlouvaje s lidem nebo pozoruje jeho

píbytky, odv, istotu aj. — to lepší je z pravidla pi evangelících.

Ale i knží evangelití hojnou mrou napodobují katolické,

dávajíce se titulovati velebnými a dstojnými pány, Jejich Milostmi,

biskupy, a toužíce po velkých píjmech a upadajíce v požitkáství,

v nmž vzí bezmála celá inteligence, stírají se své církve to nej-

lepší : lidovost, rovnost vyplývající z kesanské lásky a skromnost

v potebách tla, pi jakýchž vždy se povznáší duch. —
Pi inteligenci slovenské — ovšem i tu jsou výjimky — jeví

se veliká lhostejnost, ano lehkomyslnost; jsou to družky

línosti a požitkáství, o nichž jsem už výše mluvil. Doložím to

zase skutenou událostí. R. 1894 byl v Martin, práv o národních

slavnostech, distriktuální konvent. Byl jsem též konventu pítomen,

když tu asi o desáté hodin ráno, po veselém vneku, byla pí-

tomna jen malá ást slovenských vyslanc — maarští byli do

jednoho — a mlo se hlasovati o vcech i národn dležitých.

Nkteí se rozbhli, aby delegáty sehnali ; i hledali je dospávající

v ložnicích, ale též v hostinci pi cikánské hudb, která od vneku,
do bílého dne trvajícího, doprovodila nkteré úastníky do hostince

druhého, a tu se hrálo, zpívalo a pilo dále. O zejtejší den se

nestarejme! To je strašný dojem! lovkem zachvje a pone pí-

iny slovenského utrpení hledali ješt jinde než v maarisaci.

Když potom takovíto lidé ení o utrpení, nevíme jejich bolu,

jako nevíme redaktoru, jenž ve dne i v noci debužíruje a potom

s omámenou myslí od 8 do 9 hodin píše národu lánek o strašli-

vém utrpení dobrého lidu podtatranského. V poslední chvíli bhá
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dve z knihtiskárny do redakce pro každých nkolik ádk, kde

se s chvatem shání koncertní kousek Jeremiášova pláe. Híšná

lehkom^^-slnost je pi vás a pyšné furiantství

!

Mluvím-li trpce, nech si to tená vysvtlí tím, že se mi vy-

nouje mnoho obraz lehkomyslnosti, nedbalosti a že zachvává

mnou opravdová úzkost o národ. tená si tam pedstavuje zá-

pasníky s napjatím mysli jako v Thermopylách a oni zatím — est

výjimkám —
: O zejtejší den se nestarejme I

—
Vytýkáme tedy : bezprogramovost, zanedbávání avy-

užívání lidu obecného, lehkomyslnost i nedbalost,
požitkáství i mravní nákazu.

Tuto výtku naši srovnejme se slovy Zvolenana (pseudonym

dra Stefanovie), jež teme v brožurce Z našich úloh (z r. 1898)

na str. 5. »Deje sa už nahrnuly na nás, je as svrchovaný vyrva

sa z navyknutej tuposti, bezmyšlienkového hovenia, jakémusi oa-
kávaniu neporozumiternému a neodovodnenému; je as presta

vide summu národnej práce v hodovaní, toastovaní a oslavovaní

výteníkov, je as poa mysle a pracovat' organicky, syste-

maticky.* —
V samých Nár. Novinách, když ti redaktoi byli ve vzení,

napsal v úvodním lánku dne 20. listopadu 1900 Kapitán (pseudo-

nym jistého ev. faráe) takto : »Dobre by bolo rozmýšla o týchto

veciach a uveri, že nie naši ústavoborci, ale naša Tahostajnosf

(iné oznaenia nechcem hada, lebo by som prišiel do ostrého

tónu), je našim najvášim nepriaterom. Pravda, chyba je aj na

vedení . . . « —
Tento náš lánek vyšel z úady nkolika málo echv a Slo-

vákv. Jeden ze Slovákv, muž po celém Slovensku vážený, píše:

»\'idím, že oni (roz. martinští v^dcové) nemajú žiadneho programu

národnej práce, neznajú ani svoj ciel', ani sposob, ani prostriedky,

preto ani nesbierajú sily, ani nevedu nikoho. V tom by ešte nebola

vina, možno, že nemóžu alebo nevedla (neumjí). Ale v tom je už

skotone vina, že hn otoia sa nepriatersky proti každému, kto

dao rozmyslel a má ochotu k práci, a podivné je to, že hnevajú

sa na to, z oho malí by sa teši.« — (Dokonení.)

NASE DOB.A. R. VIII., . 4. 1901. 20. ledna.



Nkolik kapitol z moderni nauky o infekci

a immunit.
Orientaní lánek od Dr. K. Zikmunda.

(Pokraování.)

Co jest immunita proti nkteré infekní nemoci? Immunitou

nazýváme onen stav organismu, v nmž všechny elementy bunné
mají schopnost niiti bakterie nemoc vyvolávající (Hlava). Dispo-

sice ili náklonnost k nemoci infekní jest naopak onen stav or-

ganismu, kde práv jmenovaná schopnost organismu lidského neb

zvíecího schází, aneb jest vyvinuta jen v míe nedostatené. Bu-

diž hned z kraje eeno, že pi immunit každé infekní nemoci

dlužno rozeznávati dle Behringa dvojí zpsob: immunitu proti bak-

teriím nemoc tu vyvolávajícím a immunitu proti jich jedovatým

produktm (toxinm). — Jak si máme 'pedstaviti podstatu immu-

nity? Vniknou-li pathogenní bakterie v dostateném množství do

organismu a nevyvolají nemoci, tu mžeme si to vysvtliti bu
tak, že bakterie ty v tle hostitelov zahynuly a dále se tedy ne-

mnozí, anebo, že nezahynuly, že dále se množí, ale produkty jich

výmny látek (toxiny) nepsobí žádných aneb nepatrn3>ch jen pí-

znak infekní nemoci t. j. horeky, ani zántlivých píznak atd.

Jak si tento poslední fakt máme vysvtliti, o tom pozdji. Nejprve

si objasníme, v em spoívá fakt prvý, to jest — onen^ že pozo-

rujeme asto (dle rzných známek — a dokázati pímo mžeme
to pod mikroskopem), že bakterie choroboplodné do organismu

sice vnikají, ale že tam hynou. Tuto záhubu bakteriím pináší zmí-

nné již pirozené zaízení obranné. V em záleží tento apparát ?

Záleží v tom, že jednak krev sama má vlastnost bakterie niiti

(ovšem individueln rzn mohutnou), a jednak, že má každá buka
celého organismu vrozenou vlastnost jakožto živá hmota nepíteli

se brániti. Pedstavme si, že vnikne njakou ranou neb odrkou
v kži nebo ve sliznici jisté množství virulentních bakterií patho-

genních do organismu, na p. bacill uhlákových. Co se stane?
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,Pímý následek této invase bacillerní jest zánt kolem místa invase,

a mikroskopem mžeme veškery symptomy i veškery fáse zántu
vidti. Tak vidíme pedevším, že kapilláry krevní v okolí invase

bakterií se roztáhly, — patrn k tomu cíli, aby do okolí vetelc
pivedeno bylo více krve a tím tedy i více látky baktericidní (ba-

kterie niící), a jednak aby i bukám základní tkán — tedy v pí-

pad našem bukám kže a podkožního vaziva — neb sliznice

a vaziva podslizniního — zvýšeným pítokem krve pivedeno

bylo více výživy, na posilu proti nepíteli. Druhý zjev, který m-
žeme vidti, jest, že buky základní tkán i se svými jádry rostou,

se zvtšují a ponou se dliti. Z jedné buky povstávají dlením

2, 4 i více bunk kulatých s jedním aneb více jádry — zvaných

leukocyth, jež velice bílým krvinkám ^) se podobají; mimo to

protlaují se roztaženými stnami kapillár do okolí a odtud po-

hybují se smrem ku vetelci; podobn i leukocythy pohybují se

smrem ku vniklým bakteriím, vše tlaí se do bezprostední jejich

blízkosti (chemotaxis).

Než i více možno vidti. Možno vidti, jak nkteré buky
(bílé krvinky prostouplé z cév krevních i buky povstalé dlením
základní tkán) poínají bakterie pijímati do svého tla, ili jak

tmito bukami bakterie jsou pohlcovány. Zjev tento pozoroval

prvý ruský badatel Menikov a nazval jej fagocythosou.

Ze zjevu tohoto jest patrno, že jednak fixní buky tkání,

jednak i bílé krvinky zúastnny jsou do jisté míry na obranné

innosti organismu — ili jinými slovy, že elementy tyto zúast-

nny jsou na pirozeném immunisaním aktu proti bakteriím. —
Ke zjevu tomuto (fagocythose) dlužno podotknouti, že jest dosud

sporno, jsou-li bakterie v tle bunk lymfoidních se ocitnuvší ješt

živé neDO již mrtvé. Nkteí badatelé nmetí (Flúgge, Bitter, Em-
merich a j.) tvrdí aspo poslednjší, upírajíce Meníkovovu objevu

vbec velkého významu pi aktu pirozené immunity protibakterielné,

a hlásajíce, že bakterie usmrcovány jsou tekutou ástí krevní (sé-

rem) a to hlavn draselnatými solmi v ní obsaženými. Dle tohoto

uení bylo by údlem leukocyth — podobn jako onch caihrad-

ských známých ps — vykonávati v organismu funkce zdravotn
policejních orgán t. j., zdechliny a mrtvoly vyhledávati a je poží-

rati. Zdá se však, že nejen sérum krevní, nýbrž i ostatní elementy

krevní, ba tkán vbec stejn platnými jsou leny apparátu obran-

ného ^ organismu. Jest patrno, že u lidí mladých a zdravých bude

^) Krev, jak známo, složena je z vody, rozpuštných v ní rzných solí

a bílkovitých látek (sérum krevní) a z ervených a bílých krvinek.

18*
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apparát tento v lepším stavu, a následkem toho že bude pirozená

immunita bakterielná vtší než u lidí starých, churavc neb dtí.

Ze za stejného stavu zdravotního organismu hraje dležitou roli

pi aktu pirozené immunity i individuálnost, neteba dokazovati.

Mimo solí alkalií v seru krevním obsažených jsou zde ob-

saženy však dle rzných badatel ješt jiné látky, jež vyrábny jsou

nejspíš bukami organismu samého a to pi infekci ve zvýšené míe
a jež náležejí vesms ku pojmu zmínného pirozeného apparátu ochra-

ného. O tch s Fránkelem ^) pravili bychom asi toto : a) U každého in-

dividua obsaženy jsou v krvi látky, jež baktericidn psobí, a jež

Buchner nazývá alexiny. Alexiny vyrábny jsou z bunk tkání or-

ganismu (hlavn snad z leucocyth), potebují ku své psobnosti

solí (chlorid a sulphat alkalií) a nalézají se u individuí umle proti

nákaze sérem immunisovaných ve zvýšené míe. Buchner^) nejnovji

vykládá, že tyto alexiny, jež jsou blízky složením svým bílkovinám,

a jež nazývá te enzymy proteolytické, vyrábny jsou hlavn leu-

cocythy i fagocythy a v menší míe i ostatními bukami organismu.

Enzymy tyto volné mají dle B. vlastnost, bílkoviny rozpouštti.

Dle Behringa jsou v krvi každého individua bu u vtší nebo

menší míe obsaženy látky neutralisující direktn jed}^ vyrábné
bakteriemi (toxiny) a Behringem nazývány jsou antitoxiny (proti-

jedy). Je-li antitoxin v krvi málo, jest infekce snazší. Pfeiffer

pedpokládá v krvi zvíat umle immunisovaných proti cholee neb

tyfu (na p. u kozy, morete) látky, jež jsou s to bacilly tyfu resp.

kommabacilly cholerové ve 20 minutách rozpustiti. Látky tyto, jež

nazývá lysogenními, pedpokládá Pfeiffer i u nkterých zvíat ne-

immunisovaných (na p. u kozy). Gruber konen pedpokládá

v krvi morat proti tyfu immunisovaných jisté látky, jež jsou

rovnž s to bacilly tyfu usmrtiti, a nazývá tuto vlastnost krve

agglutinaní, ponvadž bacilly tyfu zajdou — t. j. ztratí svou po-

hyblivost a pi tom agglutinují ^) t. j. seskupují se fysikální silou

jakous v houfce, slepují se jaksi (odtud slovo »agglutinace«, znaící

slepování).

Immunita bakterielná proti nkterým druhm bakterií pa-

thogenních mže býti nkterým druhm zvíat vrozena; tak pes,

^) C. Franke 1: Ueber den Werth d. Vidaschen Probe zur Erkennung des

Tyfus abd. (D. med. Woch. 1897.)

^) Buchner: Natúrl. Schutzeinricht. d. Organ. etc. (Miinch. med. W. 1899.)

^) Dle nejnovjších prací autor spoívá agglutinace na ist mechanickém

zjevu srážení se bílkovin v tekutin, ve kteroužto sraženinu mechanicky pojaty

jsou i tla usmrcených bakterií.
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kohout neb holub mají vrozenou immunitu proti bacillm uhlá-

kovým.

Mimo immunitu pirozenou rozeznává se ješt immunita^)

získaná. Jak možno immunitu proti nkteré infekní nemoci zís-

kati? Immunitu zjednati si možno: 1. tím, že pestojíme dotynou
infekní nemoc akutní, 2. tím, že dárne se naped okovati (prae-

ventivn okovat) seslabenými neb zcela neúinnými (mrtvými)

kulturami bakterielnými téhož rodu, 3. tím, že se dáme naped o-
kovati produkty výmny látek bakterií (filtrátem z usmrcených bak-

terií), 4. tím, že se dáme naped okovat sérem immunisovaných

zvíat, 5. postupným vpravováním vždy vtších a vtších dávek

istých jed bakteriových a 6. posléze i vpravením zcela cizích

látek nebakterielního pvodu, (Dokonení.)

') Immunita získaná jest hlavn immunita toxinová t. j. i proti jedovatým

výmškm bakterií.



ROZHLEDY.

POLITICKÉ: \'olební neúspchy Mladoech. — Úpadek národní strany svobodomyslné —
její vnitní rozklad a politická anarchie. — Ztráty sociální demokracie. — Mladoeši ne-

mají smyslu pro vzdlávací práci v lidu. — Poslanci opouštjí státoprávní prapor. — Jazy-
kový radikalísm. — Satek následníkv na eském snmu. — Mladoeské vzdychání po pra-
vici. — Volby mezi Nmci vyznly všude proti pravici. — Vlny nmeckého radikalismu od-
plavují trosky nmecké strany liberální. — Duševní ubohost eského radikalismu. — Neú-
spch}' stran mladých. — innost eské strany lidové. —
v ^ Otázka novofoundlandská a ešení její cestou výmny — Otes dvry v nestrannost
Švýcarska jako rozhodího soudce — Waldeckv zákon proti eholím.

Výsledek voleb v Cechách zpsobil Mladoechm nemilé pe-
kvapení. První a druhý volební den pinesl jim nepopiratelnou porážku a

tetí nemohou ani nejnaivnjší politití optimisté v národní stran svobo-

domyslné pokládati za vítzný. Pokud bží o zevní úspch, vykazují volby

pro Mladocechy ztrátu sedmi mandát. 3. ledna ve všeobecné tíd voliské

z 11. volebních okres eských, z nichž 9 bylo dosud v ruce strany

svobodomyslné a 2 zastupovali sociální demokraté, nabyli Mladoeši 7

mandát, z nichž o 2 musili zápasiti ješt v užší volb, a národní dlníci

získali 4 místa poslanecká. Nelépe se dailo stran svobodomyslné 8. ledna

ve venkovských obcích. Ze 17 eských okres, z nichž dosud 16

zastupovali Mladoeši, pipadlo agrárníkm okres 6 a stran svobodomy-
slné 11. Pouze v kurii mstské neklesl poet svobodomyslných poslanc.

Z 18 eských okres uhájili svobodomyslníci eští všech svých 17. Jeden

zstal na dále v rukou konservativních. Ale ani zde nemohou se Mlado-

eši chlubiti vítzstvím. Nebo poet mladoeských hlas i tu neklamn
svdí o úpadku národní strany svobodomyslné. V plné polovici okres
poet hlas pro svobodomyslné uchazee klesl (pi srovnání s volbou

z r. 1897). V ostatních místech sice stoupl, ale nepatrn, celkem o necelé

''/2%' kdežto poet hlas protimladoeských vzrostl od 1897 tém
o plných 25%.

Ale vedle tohoto zevního neúspchu staly se volby pro stranu sym-
ptomem mnohem horšího a nebezpenjšího vnitního rozkladu. Zejména
volby v páté kurii a ve voliské tíd mstské vysvdily, v jaké anarchii

se vedoucí eská strana politická octla. lenové, ba dvrníci, ba i tisk

strany mladoeské pracovali proti oficiálním svobodomyslným kandidátm.
A v mstské skupin pardubické došlo až k tomu, že proti oficiálnímu

mladoeskému uchazei, starému místnímu poslanci Sokolovi mohl býti

postaven — ovšem bez svého vdomí a proti své vli — dr. Engl, bý-

valý pedseda mladoeského poslaneckého klubu na rad íšské, jenž obdržel

celou tetinu hlas. Stejn svdí o vnitní anarchii ve stran, že

nkteí zemští poslanci mladoeští agitovali a pracovali proti mladoeským
kandidátm íšským (dr. Sil), ba byli jejich protikandidáty (Hyrš, Jaroš)
a v jednom okrese také prorazili. (Jaroš proti dru Dvoákovi na Hra-

decku.)
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Volební porážku musí zaznamenati letos také do svých anál

sociální demokracie.
Poslanc mezinárodn organisovaného dlnictva ubylo. Ve staré

íšské rad bylo sociáln -demokratických len 14, v nové snmovn
bude jich 9. Dle zemí v Halii ztratili 2 mandáty (v r. 1897 nabyli 3,

letos pouze 1); ve Slezsku 1 mandát získali (ped 3 lety prorazili

v okrese jednom, nyní v obou slezských volebních okrscích); na Morav,

kde mli 3 okresy, prošli jen ve dvou ; v echách ztratili oba eské a

tyry nmecké mandáty, takže udrželi jediný; za to v Dolních Rakousích,

kde nemli dosud žádného poslance, zvolili si ti zástupce (2 za Víde,

1 za Vídeské Nové Msto). Vedle toho pi volbách v kurii mstské, kde

stavli sociální demokraté sítací kandidatury, vykazují pomrn dosti

znané stoupnutí hlas. K rozboru této volební porážky se vrátíme píšt.

Celé volební období ukázalo, že Mladoeši nemají
vbec smyslu pro politické vzdlávání lidu, k nmuž rozší-

ená (po as vypsaných voleb) svoboda shromažovací poskytuje tolik

píležitosti. Ale co se strana svobodomyslná za celou dobu tymsíní
uinila? Na 16. prosinec svolala do Prahy sjezd dvrník, který ml
ist formální prbh. Vydala volební provolání, v nmž nedovedla íci

více, než že eskou obstrukcí ml býti podán dkaz, že eští poslanci

dovedou stejn jako Nmci znemožniti parlament, že chtjí pracovat pro

» státní právo zemí koruny eské, jednotu a nedílnost naší vlasti a rov-

nost našeho jazyka svatováclavského* a konen, že je nezbytná svornost

t. j. optné zvolení mladoeských poslanc. Ovšem byly ješt voliské

schze poslanc a byly letos, ponvadž mandáty byly leckde ohroženy,

etnjší, než jindy za voleb bývají. Ale to, co jednotliví poslanci považo-

vali za nutné lidu vykládati, bylo dle možnosti ješt ubožejší a prázdnjší

než oficiální projev strany a ei byly tak stereotypní, že i Národním
Listm bylo stydno je otiskovat.

Nemnoho lze z poslaneckých projev zaznamenati. Volby se strany

mladoeské se nedaly ve znamení státního práva. Po dru Fo-
tovi, jenž oznail radikální státoprávnictví pímo za dtinství a státní

právo za bambitku, ze které nelze stílet, pišel dr. Sláma a prohlásil

naprostou beznadji na dobytí eského státního práva. Proti státoprávnímu

radikalismu vyslovil se i dr. Kaizl, jenž také pipomínal »povinnost

obezele a rozumn postupovati.* Jenom že náhrada a vyvážení, jež pro

eskou politiku našel dr. Kaizl na místo radikálního státoprávnictví, ne-

znamená ani nejmenší pokrok. Dr. Kaizl radikalism státoprávní nahrazuje

radikalismem jazykovým.
Doznávají-li již svobodomyslní poslanci oteven, že státoprávní

program jim není akutní a nepirostl jim ani valn k srdci, není s po-

divem, že státoprávní akci, kterou s takovým hlukem chystali pro sn-
movní zasedání, v pravém slova smyslu odbyli. O záležitosti satku
arcivévody následníka uinili na snme návrh jímž »c. k. vláda

se vyzývá, aby snmu pedložila slavnostní prohlášení z 28. ervna 1900«

t. j. prohlášení kterým se arcivévoda následník za své potomky z morga-

natického manželství vzdal nárok na trn. Z celého návrhu bylo patrno,

že Mladoechm šlo pímo o to, aby jejich projev nenabyl politického vý-

znamu. Vždy návrh vlastn ani neobsahoval žádné petitm ; nebo poža-
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dávek, aby slavnostní prohlášení následníkovo bylo pedloženo snmu
je ist formálního rázu. Aby využili píležitosti k oživení žádosti o roz-

šíení práv konstituních, aby žádali, by domácí ád rodu panovnického

byl vtlen do základních zákon státních a tím by' byl podroben ne více

volnému rozhodování panovníka jako hlavy rodu ale ústavnímu vlivu pa-

novníka i zastupitelstva lidu, k tomu svobodomyslní zemští poslanci ne-

mli odvahy.

Touha po obnov pravice nepokryt znla z projevu dra

Kramáe k volim. Radost jeho nad volebními úspchy šlechtické

strany polského kola, která nejživji vždy propagovala myšlenku pravice,

byla touhy té nepímým výrazem. Ješt otevenji než dr. Kramá vy-

slovil se pro pravici dr. B. Schwarzenberg, šlechtický zástupce es-
kého lidu na Budjovicku. Ale v nové íšské rad nevstoupí do pravice

nejen Rumuni a nkteí Rusíni, jejichž lid volil se zejmou tendencí

proti pravici, nýbrž ani nmetí klerikálové. Smr, který mezi nimi vždy

se klonil k pravici (tak že došel pezdívky » erných ech«), je poražen

v souasných volbách v osob barona D i p a u 1 i h o i kolísavého dra

E b e n h o ch a,

Mezi Nmci staly se volby silným projevem proti pravici a

pro nmeckou myšlenku nacionáln radikální. V samých
echách získali nmetí radikálové ve všeobecné tíd voliské 5, ve ven-

kovských obcích 3 a ve mstech 2 mandáty (a o další 3 svedou tu užší

volbu.) Dosud (ped provedením ješt nkterých voleb) mají již nmetí
nacionální radikálové 19 poslanc, jejichž mandát nabyli vtšinou na

úkor nmecké strany pokrokové.

Na stran eské znamenají volby zejména v páté kurii také

sesílení nacionálního radikalismu. Národní dlníci jsou jeho nejtypi-

tjším pedstavovatelem. Ale vítzství to je pouze chvilkové, nemá
a nemže míti trvalosti. Nebo schází-li všechna duševní moc nacionálm
nmeckým, platí to dvojnásob o eských. i není významným píznakem
již to, že téhož dne, kdy národní dlníci zaznamenávali si první volební

úspchy nacionalismu, prvý a nejkrajnjší denní list nacionálního radika-

lismu Radikální Listy oznámil svj zánik? A má jiné vbec duševní

posice eský radikalism ? Nepatrný rozsahem a slabouký obsahem denník

národn sociální eská Demokracie musil zdvojnásobiti svoji cenu a

sám neklade si nadjí, že na dlouho peká volby.

Ostatní mladé strany mimo agrá<-níky se ani nedopracovaly vo-

lebních úspch ; spíše poklesnutí musejí zapsati do své kroniky. A je to

pirozeno ; nebo strany ty z mladoešství vyšly a mladoešství dosud se

nezbavily. Proto lid, když není mezi nimi a stranou mladoeskou ani tíd-

ního, hospodáského rozdílu, nechápe, pro by ml jejich poslance zam-
ovat za mladoeské.

Klidnji, mén znateln, ale pro budoucno tím úspšnji pracuje eská
strana lidová. V provolání volebním vysvtlila, pro se nepustila ve volební

zápas. Dnes není zapotebí pouze nových lidí pro eskou politiku, ale i nových

cest. Aby bylo možno nové cesty nastoupiti, k tomu teba teprve prac-

ného upravování pdy v lidu. »Tu nezbývá než šíení všeobecného .poli-

tického vzdlání a probuzení politické mravnosti. Lid eský musí si plnji

uvdomit své kulturní poslání, lid eský musí se vymanit z politické
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fráze a obrátit se k politické práci, lid eský musí svou národnost zabe-

zpeovati nejen vzdláváním theoretickým, ale také praktickým a zdatnou

inností a podnikavostí hospodáskou. Lid eský musí si uvdomit, že je

v pravém slova smysle lidem, lidem pracovním, dlným, dlnickým — lid

eský zachová se jen politikou do opravdy lidovou a demokratickou, po-

litikou pedevším pronikavých sociálních reforem, politikou svobody du-

chovní a národnostní, politikou starající se stále a stále o duchovní a

hospodáské zvelebení té veliké vtšiny našeho národa politicky a hospo-

dásky posud slabé a posavadní politikou zanedbávané.*

A že eská strana lidová chce práci v tchto smrech dle nejlep-

šího svého svdomí a dle sil svých dostáti, o tom svdí nejnovji ped-
náškoivá innost jejího Politického klubu, jež se — dle ohlášeného plánu

— vyvinula v politicko universitní extensi, která uspoádá cykly vý-kladu

nejen v Praze, nýbrž i po eském venkov. — Gg. —

V lednovém a únorovém ísle loského roníku Naší Doby pojednali

jsme (dost nedostaten) o nejnovjší form odvkého soupeství anglofran-

couzského v zámoí. Zmínili jsme se tenkráte o otázce novofoundlandské,

respective o právech, která Francouzové na základ míru utrechtského

z r. 1713. vlastní sob na jisté ásti pobeží bývalé osady své. Rozsah

jejich, sporný mezi nimi a vládou ostrovní, byl doasn upraven jakýmsi

modem vivendi, trvajícím od roku 188Q. Legislatura ostrovní prodloužila

jej v loni, v nejprudší chvíli krise jihoafrické o jeden rok, ale od-

mítla uiniti stejn pro letošek. Následkem toho ob vlády chystají se

k tomu, pímým vyjednáváním pedmt sporu se svta odstraniti. Pro

Francouze práva ona mají pedevším cenu jako pedmt výmnný. Angli-

anm zpsobují mnohem více obtíží, než vlastním držitelm výhod. Jako

kompensaní pedmt (neprávem prý) britská Gambie se jmenovala. Však
za odstoupení její londýnské listy žádaly vedle vzdání se práv na novo-

foundlandské behy i zrušení anglofrancouzského kondominia nad mela-

nésským souostrovím novohebridským v AustraUi. Ze by Francie byla

k obému ochotna, jest sotva podobno pravd. Táhlé a ješt k tomu roz-

kouskované území britské Gambie není vlastního života hospodáského
ani politického schopno. Tak jako portugalská Guinea splyne jednou nutn
s obrovskou plochou západní Afriky francouzské, jež ji obklopuje Jelikož

urychlením tohoto processu Francie podstatn by nic nezískala, jest zajisté

lépe, za zrušení práv novofoundlandských Nové Hebridy dát si odstoupiti.

Ani v Anglii, po zkušenostech s Venezuelou, ani ve Francii po

zkušenostech s Brasilií, nebude asi ochoty uinit vc pedmtem rozsudku

njakého soudu rozhodího. Na této nálad není snad zcela bez viny

spolková vláda švýcarská, jež nálezem svým ve hraniním sporu guayan-
skobrasilském (alespo ve Francii) zviklala ponkud víru v naprostou ne-

strannost svou ve vcech jihoamerických. Tím jist poškodila svou

tradicionelní reputaci soudcovskou a zárove vc rozhodích soud vbec.
Francouzští diplomaté pijali ovšem rozsudek s klidem slušícím mužm
velikého svta. Ale prhledné poznámky Tempsu o znamenitých zájmech
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Švýcarských oban státních v severobrasilském státu Para, sousedícím

se sporným územím, o úžasném vzrstu švýcarského obchodu s republi-

kami jihoamerickými v posledních dvaceti letech, Jsou rozsudku toho

nepímou síqc, ale velmi srozumitelnou kritikou.

Politické strany francouzské chystají se tou dobou k novému »kultur-

nímu boji«. K pokraování v onch velikých zápasech mezi stoupenci

svtového názoru liberáln-republikánského a klerikáln-monarchického, jež

svádny byly ped dvaceti lety. Na známý zákon Ferryho, znamenající

ástené 'posvtštní školstva, následovalo vypuzení všech ád, jež ne-

mly k pobytu v zemi zákonného oprávnní. Bylo teba tehdy sáhnouti

k násilí, aby naízení vládní mohlo provedeno býti.

Než již nkolik msíc po prudkém konfliktu tom pímí nastalo

mezi obma tábory, dotud potírajícími se s ostrostí neobyejnou. Brzy se

ukázalo, že pímí mlo býti jen pedstupnm k hotovému míru. Nikdo jiný

než sám Lev XIII., jeden z nejobratnjších politik, kteí kdy sedli na

stolci svatého Petra, snažil se položit k nmu základ. K nesmírnému zd-
šení všech ztrnulých zpáteník papež nejenom ve vší form uznal re-

publiku, ale dokonce dobrovoln vstoupil v ady politických pátel její,

znovu a slavn potvrdiv francouzský protektorát nad missiemi a katoli-

ckými obcemi Nejzazšího východu. Papeži nejednalo se o nic menšího než

o shodu církve se zpronevilou nejstarší dcerou její, založenou ne na

jednot víry, nýbrž na stejnosti interessv. Pes všecku svou paradoxnost

shoda ta byla by jist prospla obma, kdyby jí bylo bývalo páno
upevniti se.

Ze zaátku se zdálo, že se tak stane.

»Novokatolická« nálada, o jejíž hlubších píinách zde se rozepiso-

vati nemžeme, byla v zemi vihled na postupu. Jakési analogon toho,

ím na poli umní slovesného byli Huysmans a Bourget, byl v politice

pítel Gambettv Spuller, nedávno zemelý, pvodce uení o novém duchu,

jenž mezi republikány zavládl vi církvi. Mnozí republikánští politikové

a žurnalisté (Sarcey), kteí sami zstali ideám svým vrni, dali rodinám

svým nastoupiti cestu písné církevnosti a dti své svili vynikajícím

ústavm církevním. Rostoucí obliba posledních jen ásten mohla býti

vysvtlena lepšími snad methodami a paedagogickými úspchy jejich

a starostlivjším výbrem vyuovacího personálu. Ve svrchu dotené

intellektuální chamad sluší spíše hledati vlastní její pvod. Vliv kléru na

výchovu vzdlanectva francouzského zásluhou její rok od roku vzrstal.

Poet eholí, lenstvo i majetek jejich, poznenáhlu, ale velice znateln stoupal,

mnozí »novokatolíci« plnými plachtami spli vstíc starokatolickému moi,
ku kterémuž »mohutný svtový ruch katolicismu* je neodolateln lákal.

Hnutí to, obzvlášt tak velkého rozsahu, nemohlo žádnému stranníku pokroko-

vjších ideí v zemi jeviti se ním blahodárným, ale užíti bylo proti nmu
lze jen forem duchovního boje. A k tomu liberalism francouzský, negativní

a neuritý — Gambetta sám prohlásil filosofii (!) za svtový názor svj —
chadnoucí jako všude, nebyl ve zvláštní míe uschopnn. Ale politicky

znamenalo toto hnutí v první klidnjší fasi své úinnou podporu Lvovy
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politiky, sesílení papežsko-republikánské alliance a do jisté míry i posta-

vení francouzského v cizin.

Ale Lev XIII. nepoítal s odporem fanatik, kterých jest ve stran
klerikální snad více než jinde. A to nejprve s trpným, ale pak inným
a ím dále, tím prudím odporem jejich. Oni dovedli to konen tak da-

daleko, že jemn pedené pouto, kterým diplomat na papežském trn
tetí republiku obratn k sob vázal, hrubou rukou prost roztrhali.

Zákony, které mly zabrániti hromadní se dalšího jmní mrtvé

ruky, neprosply nic anebo velice málo. Mnichové nalezli prostedky, aby
vyhnuli se jeho dosahu, a tou mrou, jakou stoupala jejich moc, stoupala

vi vlád jejich troufalost. Nechceme nikterak popírati zásluhy, jež n-
kteí ádové zjednali si o nemocnice a lidumilstvi. Ale že celá ada kon-
gregací provozovala ist politickou agitaci, jejímž cílem nebylo nic než

státní pevrat a kterou by jinde žádná vláda tak dlouho byla nesnesla,

to uznávají pln i mnozí svtští knží. O tom svdí nedávný list stát-

ního faráe ve Figaru, jenž pes svou 100 (!) frankovou službu msíní
a osamocenost svou na vyprazdujícím se venkov neztratil svj bon
sens. Ten slovy nejostejšími odsuzuje novináskou innost assumptionist,
v etných listech jejich, nazvaných La Croix, stejn jako vášnivá kázání
bojovných knží, jako P. Forbesa a P. Olliviera, kteí v nenávisti své

proti republice zašli daleko za všecku dovolenou míru.

Rozšafný fará pímo praví, že akce vlády proti vylíené innosti
zmínných kongregací musila dostaviti se se stejnou uritostí, s jakou
bouka snese se nad údolím farníkv jeho z mrak, jichž pochod obvykle

sleduje s vže vesského kostelíka svého.

Potvrzení náhledu svého pisatel hledá hned v podstatných rozdílech

zákon z let osmdesátých a návrh Waldeckových
;

prvé prý vyšly

z hlavy svobodného zednáe a stranníka, nynjší jsou dílem legisty.

Není pochyby, že venkovský duchovní posuzuje situaci úpln správn.
Nynjší premiér Waldeck-Rousseau, jsa v první ad právník a politik, jest

stejn vzdálen protináboženského fanatismu mlkých radikál, tak jako anti-

katolických nechutí theoretitji naladných duch. Waldeck vždy moude
se pidržoval Gambettova slova, že protiklerikalism není vývozním artiklem

a všemožn se vynasnažoval o dobré osobní i veejné styky se stolicí

papežskou, už k vli frankofilské politice její. Ale na druhé stran ministr-

president nepipustil, aby dvacetiletým vývojem, pelétlým kolem jeho

skrání, rozežrány byly pesné soudy jeho o tom, jak velkou míru svobody
moderní stát bez nebezpeí pro své trvání odprcm svým povoliti mže.

Úedním šetením zjistilo se, že nerušený rozvoj eholí zvýšil moc
jejich mrou úžasnou. lenstvo jejich dostoupilo ísla 200.000 osob, roz-

dlených po zemi bez mála v 15.000 osad. Jenom nemovité jmní jich,

namnoze zapsané jako majetek osob soukromých, páí se na 1100 million
frank. Jmní veškeré dostupuje cifry dvou milliard ; v posledních dvaceti

letech pibylo ho o 50"/^.

Ze tato klerikální armáda v žádném smru neznamená sesílení re-

publiky, toho ani žádný objektivní nepítel její tvrditi nemže. Proto také

není divu, že ministrpresident neváhal pedložiti snmovn tak zvaný zákon
spolkový, jehož úelem jest, znemožniti jak trvání tak i další tvoení se

ve Francii všech kongregací státem výslovn nepipuštných, jakož i další
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vzrst církevního jmní. Waldeck-Rousseau, tak jako kdysi Freycinet, spo-

léhal pi tom na mlelivý souhlas, nebo alespo na neutralitu vysokého
duchovenstva, mezi kterými ády netší se práv zvláštní oblib. Nemén
doufal, že i papež Lev XIII. a kardinál Rampolla, zahraniní ministr jeho,

smíí se volky nevolky s pokrokem proti eholím, tím spíše, že v konkor-

dát o nich zmínky není.

Než, jak se aspo zdá, stalo se jinak. Papež Lev XIII. penesl se

pes diplomatické prostedky, které mu byly po ruce a v rozmluv s panem
des Houx, redaktorem Matini', jakož i v list ku kardinálu-arcibiskupu pa-

ížskému Richardovi, zlými výitkami zasypal francouzskou vládu. Pa-

pežv list trochu pipomíná nkteré italské filosofy ranné renaissance

:

jako ti, byli originální smsicí stedovkých a ant ckynovodobých názor,
zrovna tak papežv list jest zaj.mavou organickou sloueninou církevn
theologické a ist svtsky politické argumentace.

Prsvitná ruka devadesátiletého papeže z listu hroziv zvedá se proti

paížskému kabinetu. Lev XIII. vytýká mu nevdk a optovn s drazem
poukazuje na nepopiratelný význam innosti missionáské pro moc a váhu

Francie za moem.
Papež prohlašuje, že ehole ureny jsou k tomu, aby byly cestou,

po níž dosíci lze dokonalosti kesanské a poukazuje na nerozlunou sou-

vislost mezi inností všech druh a odvtví jejich. Narážeje znovu na po-

litický charakter missií, papež neváhá podotknouti, že pro trvání a úspch
jejich ani »nadpirozeného vlivu eholníka kontemplujícího« nelze postrá-

dati ! Lev XIII. snad ponkud naivn táže se, co eknou tomu rznoba-
revní katechumeni francouzských missioná až dovdí se, že duchovní

otcové jejich v domov svém sami jsou pedmtem útisku. Po obmezení

svobody eholí ve vlasti innost missií jest prý nemožná, neb »kterak žá-

dati lze ovoce od stromu, jemuž podseen byl pe ?« Dav s obratností

vatikánské diplomacii vlastní problesknouti možnosti, že by protektorát

nad katolíky Dálného východu mohl býti sven také jiné moci, papež

koní vyzváním ku katolíkm francouzským, aby modlitbami snažili se

zažehnati nebezpeí, ohrožující rozkvt eholí.

Pro francouzské republikány vzešel zde skuten obtížný problém.

Rozvážnjší mezi nimi, pece nemohou uzavíti se dvojímu poznání. Za
jedno, že ve Francii vždycky bude lidí, které sklon ducha jejich zákonn
takka povede ke katolicismu. A pak, že nepomrn více bude tch, kdož

se katolíky narodili a z tradice a záliby na zddném jimi zstanou. Mezi

nimi jsou statisíce dobrých republikán, kteí vrn plní pedpisy víry své, ale

zárove dle slavného výroku 0'Connellova spíše jsou ochotni politiku svou

brát z Istambulu nežli ze íma. Všem pravým liberálm ovšem nejvážnji

o to se jedná, aby zabránili pád pokrokovjšího smru svého. Ale zá-

rove jde jim také o to, aby nepestoupili jeden z nejpísnjších píkaz
jeho a neznásilovali svdomí tch, které vniterný vývoj dovede k opa-
nému pólu. Ješt mén mže být jejich cílem, svévoln urážeti city ne-

offensivn katolických spoluoban, kteí.mají obrovskou vtšinu v zemi.

Smíiti všecky tyto zájmy, stejn dležité, ba posvátné, jako si od-

porující, lze jen s nesmírným fondem dmyslu a taktu. Waldecku-Rous-

seauovi nastává tu skutená » státníkova zkouška«. J. M. P.
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PO \'EEJNÉM HOSPODÁSTVÍ. Rok 1900 na burse. — Kursovní ztráty v Berlín, Vídni,
Praz^ a Budapešti. — Praž.ské banky. — Nové nmecké bankovní podniky v Rakousku. —

Spojení eské eskomptní banky s dolnorakouskou eskomptní spoleností —Bankovní úpadky
berlínské. — Rozpotová provisoria v Rakousku a v Cechách. — Dluhy a rozpoet msta
Prahy. -

Bursovní rok 1900 patí k dosti truchlivým. Ptiletá bezmála vysoká

konjunktura prmyslová v Nmecku v polou roce povolila, ceny tovar ne-

mohly stoupati tou mrou jako ceny nejdležitjších surovin, železa, uhlí

a bavlny, zvláš zdražení uhlí — vzbuzené kartely tžaskými a velkoobchod-

nickými, stávkami hornickými v Anglii a v Rakousku a velikými pote-

bami válenými — stalo se metlou prmyslu, dopravním ústavm i všemu
ostatnímu spotebitelstvu, klesly papíry bankovní, železniní a pedevším
báské, ukázaly se i kiklavé pípady mravní hniloby a výslednicí všech

tchto pomr bylo klesnutí papír bursovních, které jediné pro Berlín

páí ekonomik v »Neue fr. Pr.« na 1524 milion rrarek. A Rakousko,

které se co do prmyslového rozmachu a zakladatelské periody posledních

let nemže daleko rovnat! Nmecku, pocítilo ihned všechny zhoubné úinky
odrazu nmeckého v klesajícím odbytu a v klesnutí kursovních hodnot,

které páí se u bank na 21'8"/o> ^ železnic na 20*1*'/^, u prmyslových
akcií dokonce na 54'1^/q a celkové kursovní ztráty na vídeské burse na
plných 808 milion korun. Jedin Pražský trh ztratil prý pi celkovém

engagementu 80— 100 milion marek v loských krisích bursovních asi

20 milion marek, na pomr}' naše obnos ohromný I

Také budapeštská bursa zaznamenává do polou roku 1900 u porov-

nání s posledním dnem roku 1895 kursovní ztráty u akcií budapešských
bank a spoitelen 42 milion korun, u akcií pojišoven 14*8 milion,

u mlýn 9"2 mil., u dol a cihelen 36'4 mil. a u všech akcií na burse

znamenaných dohromady kursovní ztrátu 150 milion korun. Ovšem kur-

sovní ztráty na uherských cenných papírech nesou zajisté ze dvou tetin

jich majitelé zahraniní (i rakouští), ale je i z loho zejmo, že jedin ra-

kouský kapitál, o jehož usnadnný pístup Uhry znovu tolik se piio-
valy novým statutem bankovním, zachránil uherské hospodáství v posledních,

zejm. uherskému zemdlství nepíznivých dobách, ped nebezpeím vážných
krisí finanních.

Z pražských bank jediná Živnostenská proti konci roku 1899 uza-

vírá rok 1900 s malým zvýšením kursu; kursy všech ostatních bank
pražských klesly — nejmén Unionka, nejvíce (o 250 K) eská eskomptní

banka, jejíž splynutí s dolnorakouskou eskomptní spoleností hrozí po-

škoditi malé akcionáe, aby velcí mohli uvolnných prostedk bankovních

užíti ješt k vydatnjším spekulacím montanním. eská prmyslová banka
dokonce nepinesla bankovnímu životu eskému osvžení, jaké bj'lo od ní

oekáváno
;
provedla toliko velice snadnou subskripci podíl eské gra-

íické spolenosti Unie v Praze a založila první svou filiálku v Mladé Bo-

leslavi, kteréžto v prmyslovém ohledu nenepatrné msto dosud úpln ušlo

pozornosti správ bankovních.

Neprominutelného opomenutí dopustila se eská prmyslová banka,

že nechala anglorakouské bance pímo do klína spadnouti skladišt ml-
nické, pro cukr i obilí velmi hojn upotebované, netroufavši si do pod-

niku spadajícího mimo nejvšednjší obor t. zv. pravidelného obchodu ban-

kovního.
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Nepímou zásluhu má ovšem eská prmyslová banka spolu s ko-

línskou (nyní Pražskou) úvrní bankou, že zburcovaly k vtší innosti zko-

stnatlou díve banku Živnostenskou, která loni uvedla zejm. v život

Úvrní banku v Lublani, jediný to dosud bankovní ústav krajinský, Pražská

Úvrní banka pak založila filiálku v Olomouci.

Koncem roku zvstovaly konen noviny, že bylo povoleno zíditi

»Ústední banku nmeckých spoitelen « se sídlem v Praze — po jejím pí-

klad usnesly se i eské spoitelny, ovšem znan slabší, o podobné

organisaci — a že jednáno o zízení velikého úvrního ústavu, který by

na nejširší finanní podklad postavil úvrní organisaci živnostnictva. Tato

»rakouská živnostenská banka« — známý to již od let padesátých ideál

nmeckého živnostnictva rakouského — mla by sídlo ve Vídni a právo

zakládati filiálky ve všech dílech monarchie. Živnostnické úvrnictví trplo

a trpí však dosud jednou velikou vadou : domnnkou nemalého procenta

živnostník, že podporovati je snadným a levným úvrem znamená vlastn

nežádati ani úrok ani splátek zapjeného kapitálu . . .

Mezi správami eské eskomptní banky a dolnorakouské eskomptní

spolenosti byla uzavena smlouva znamenající v podstat pipojení eské
eskomptní banky k ústavu dolnorakouskému. K tomu konci pejdou akcie

banky v majetek dolnorakouské eskomptní spolenosti, která zvýší svj
nynjší akciový kapitál 19*6 mil. K na 60 mil. K. Akcionám eské
eskomptní banky nabídnou se výmnou akcie dolnorakouské spolenosti,

které se zárove z 500 zlatových pemní na 200 zlatové.

Spolenost tato, solidní ale bez rozmachu, platila 6

—

7^1^X11 divi-

dendy, kurs jejích akcií obnášel asi 150°/^, v obchodech zakladatelských

dosud valn nepsobila. Naproti tomu eská eskomptní banka patila k nej-

ilejším bankám v echách (správa její byla veskrze v rukou nmeckých,
ale banka mla velmi etnou klientelu i v eských kruzích prmyslových),
mla filiálky asi v 14 mstech nmeckoeských, byla bankéem žele-

záské skupiny Wittgensteinovy a prospívala s ní tak, že platila 15— 20*'/^

zisk, a její akcie znamenaly 15. prosince 1470 K pi nominální hodnot
400 K, kdežto akcie dolnorakouské spolenosti 1520 K pi nomin. hodnot
1000 K, tak že nyní pi smlouv akcie pražské prost vymnny za ví-

deské.
Ovšem zstane každá spolenost i se svou správní radou existovati

i píšt pro sebe. eská eskomptní banka nebude zrušena ani formáln
zmnna ve filiálku spolenosti dolnorakouské, ale není pochyby, že

pražský ústav bude od nynjška dirigován z Vídn a že hospodáská centra-

lisace nabyla tím nového posílení. Slouení obou bank chápe se vše-

obecn jen jakožto snaha montánní skupiny Wittgensteinovy nabýti pro

své spekulace širšího podkladu finanního, jaký práv poskytuje jinak da-

leko mén hybná dolnorakouská spolenost se svými 45 milliony zlatými

vklad a nyní 30 mil. zl. akciového kapitálu. Také prý byly akcie eské
eskomptní banky papírem dosti neprodejným, jelikož se vždy ihned vdlo,
od koho nabízené papíry pocházejí, a nabízely se tudíž za n kursy nižší.

Skupina potebujíc hotové peníze hledí si je opatiti prostednictvím nových
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akcií dolnorakouských, které pjdou asi ileji na odbyt a v kterých je

možná daleko vtší ažiotaže.

Ostatn se již v lét 1900 mluvilo o vyjednávání eskomptní banky

eské s Nmeckou bankou v Berlín (srovn. N. D. VU str. 692) za

stejným úelem rozmnožení závodního kapitálu ; zprávy ty byly popeny,
nabývají však nynjší transakcí dodateného potvrzení.

Jak bude toto slouení psobiti na eské pomry hospodáské, ne-

snadno íci. Zdá se, že eská eskomptní banka ve vlastním zájmu ne-

vzdá se hned dosavadní podnikatelské psobnosti, která také jí — a nejen

prmyslu — neobyejn prospívala. Pokyne-li jí vdnjší pole jinde —
nezbude ani prmyslu, než hledati si bankée jiného, a že jej najde, není

pochyby. Obrátí-li se národn eská ást tohoto prmyslu k bankám
eským, tím lépe bude pro nás. Vždy i naše banky znenáhla probírají

se z dosavadní podnikatelské ztrnulosti. Vykládati poslední transakci ja-

kožto výstražné memento proti našemu hospodáskému »svj k svému*

nepokládáme za správno. Vždy hospodáská centralisace práv pražskému

a eskému Nmectvu nejvíce škodí a Nmci pražští dnes trpce pociují,

že heslo '>Los von Prag« kdysi vydané odklonilo severní nmecké echy
k Drážanm a Berlínu a jižní i západní k Vídni a že každé hospodáské

poškozování Prahy — které nepoíná dnes jako » spravedlivý trest* za

naši bezbožnost národní, nýbrž trvá soustavn od zakládání železnic, sta-

novení diferenních cel terstských atd. — podkopává práv nejvíce n-
mecký velkoobchod pražský a tím hospodáskou basi pražského nmectví

vbec. A Nmci naši dobe vdli, pro ve stízlivých dobách dovedli

sluovati politický centralism s hospodáským autonomismem.

V Berlín vzbudil obrovský poprask úpadek dvou velikých hypo-

teních bank t. zv. bankovní skupiny Spielhagenovy. Zjistilo se, že idi-

telé obou bank nejenom uzavírali lehkomyslné obchody, pjujíce na po-

zemky nepomrn vysoké obnosy odmnou za úsluhy a úplatky jimi od

dlužník vyžadované, nýbrž že padlali bilance a vedli knihy zpsobem
zhusta podvodným. Bankéi odporuovali ob banky, lákáni jsouce vyso-

kými provisemi sprostedkovatelskými, k ukládání penz v jejich listech

zástavních, a banky samy udržovaly vysoké kursy svých papír tím, že

skupovaly své papíry, které se na trhu objevily, uvádjíce je na druhé stran

opt za stejný kurs v obecenstvo. Ovšem jakmile se následkem znepoko-

jujících povstí zaaly zástavní listy objevovati na trhu etnji, bylo po

kupování veta. editelé vedli nádherný dm, byli v ele náboženských a

humánních podnik, pomoanská hypotení banka dostala dokonce titul

dvorní banky Jejího Velienstva císaovny, jeden z editel dostal ne-

dávno ješt vysoký ád a byl prý odporuen pro povýšení do stavu šlech-

tického. A nyní konkurs}-, vyšetovací vazby, prohlašování vysokých pán,
že nemli s bankéi oficielních styk, píval zástavních list na trh —
v Nmecku koluje jich za 6000 milion marek — a ochuzení tisíc jak

akcioná, tak majitel zástavních list.
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Konec prosince pinesl adu provisorních zákon (císaských naí-
zeni dle § 14.) o rozpotovém provisoriu na první polovici roku 1901,

o úetním zákon za rok 1900, o prodloužení zákona stran osvobození

daového pro prmyslové podniky v Terstu a pro obchodní lod námoní,
dále o státní dotaci 2^2 milionu korun pro fond melioraní a o prodlou-

žení státní subvence paroplavební spolenosti dunajské na rok 1901.

Co do eských projekt regulaních, již státní rozpoet na r. 1900
obsahoval na úpravu Vltavy 1 70.000 korun (zejm. pro tra nad Prahou

v zájmu ilé parníkové dopravy mezi Prahou a Stchovicemi), na regu-

laci Labe 180.000 K a na zízení telefonického spojení od Prahy k Bu-
djovicm, jímž se mlo zdokonaliti povodové zpravodajství v poíí
.Vltavy a zabrániti nahromaování vor Prahu ohrožujících 64.000 K (celé

zaízení bude státi asi 181.800 K). Dále vnováno v investiním rozpotu
600.000 K na zízení vorových pístav na Vltav a Labi a pedevším
pístavu na císaské louce u Smíchova, který má býti potom spojen kole-

jemi s nádražím smíchovským a sloužiti za pekladišt; pro vorové pí-
stavy v Cechách byly již v pedchozích letech povoleny vtší obnosy

:

r. 1895 a 1896 z mimo. dotace pro vodní dráhy dohromady 120.000 K,

r. 1897 v investic, rozpotu 680.000 K a v dvou dalších letech opt
600.000 a 800.000 K, celkem tedy 27., mil. K. Kanahsace Vltavy a Labe
od Prahy k Ústí n. L. rozpotena úhrnem na 25'9 mil. K, z ehož hradí

zem ^3 a stát "^/g. Dosud vnoval stát 6-4 mil. K, jako 4. splátka stát-

ního píspvku vadno 2*48 mil. K. Provedeno bylo již zdymadlo u Kle-

cánek úpln a u Libšic z ásti, zapoato již u Troje a pone se brzy i na

nejdolejší trati vltavské.

V rozpotovém provisoriu na první pololetí 1901 shledáváme tytéž

položky na regulaci Vltavy se 170.000 K a regulaci Labe se 180.000 K, ka-

nalisaci stedního Labe od Mlníka k Hradci Králové se 200.000 K, zí-
zení vorových pístav na Vltav a Labi s 800.000 K. Projekt splav-

nní stedního Labe ml býti do konce r. 1900 hotov, ale malý obnos
na regulaci Labe vnovaný svdí, že jde poád ješt toliko o práce pí-
pravné.

Povšimnutí zasluhují znané obnosy urené v státním rozpotu na
úední budovy v mstech eskonmeckých ; znám.o, že i do Prahy dochá-

zívalo zhusta opotebované kanceláské zaízení z mst eskonmeckých,
pro která bylo ped tím nov opateno. Ze to znamená statisíce vnované
místním a krajinským stavitelm, živnostníkm a j. dodavatelm z penz
státních, je nepochybno, a husté sít železniní, poštovní a telefonní, etné
školy a úady mst eskonmeckých znamenají miliony státních investic

a statisíce roních dchod státního úednictva

!

Zemské snmy neprojednaly osnovu zákona o zavedení zemské pi-

rážky ke státní dani z lihu ; když byl dalmatský snm pedlohu ná-

sledkem roztrpení vzniklého úmluvami vjád o bosenských drahách od-

mítl, byla vládou v ostatních snmích odvolána. Snm eský usnesl se

tudíž o tymsíním provisoriu rozpotovém na rok 1901 pijav návrhy,

aby se pirážka zemská s výhradou dodateného, definitivního schválení

snmem stanovila 55*^/^, a aby zemský výbor byl zmocnn k sesílení po-
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kladniních hotovostí uiniti výpjku až nejvýše do sumy 6 mil. korun.

Zárove byly pijaty resoluce, jimiž se zemskému výboru ukládá, aby

okamžit vstoupil v jednání s vládou ohledn osnovy zákona na zave-

dení samostatných zemských pirážek k státním daním z nápoj lihových

a aby pedložil píslušnou osnovu zákona v píštím zasedání snmu,
i aby s vládou vyjednával v té píin, aby veškeré reální dan státní byly

penechány zemskému fondu.

Jednání o rozpotu msta Prahy na rok 1901 poskytlo píležitost

zabývati se financemi a zejm. dluhy obecními vbec. Dle administraní

zprávy za rok 1898 bylo msto Praha bez dluh až do roku 1845, kdy

vypjilo si pro zízení novomstského vodovodu 50.000 zl. konv. m. od

eské spoitelny. R. 1848 a 1849 následovalo 150.000 zl. od tehdejší

rakouské Národní banky (nyní Rakousko-uherské), r. 1852 dalších 242

tisíc zlatých od eské spoitelny na zaplacení bezúroných záloh státních

z let 1850 a 1851, roku 1864 1 miUon zl. na stavbu mstské plynárny

na Žižkov a etzového mostu Elišina, roku 1867 200.000 zl. pro

stavbu silnice na Letné a u Dejvic, r. 1872 1 milion následkem povodní

katastrofy a pro rozšíení vodovodu u Žofínského ostrova, r. 1874 dalších

5 milion zl. pro stavbu Rudolfova nábeží a zakoupení a demolování

hradeb novomstských, v letech 1875— 1878 celkem 2'1 mil. zl. nástavbu

Palackého mostu a nábeží. Od let 80tých uinna 1881 dvoumilionová

pjka ke stavb nových budov školních, 1885 1 milionová pjka k re-

gulaci Žofína a koupi trestnice svatováclavské, a téhož roku dvoumilionová

k rekonstrukci starého mostu etzového, ke stavb jatek v Holešovicích

a k demolování hradeb od Slepé brány ke Slupi, 1888 1 milionová pro

novou plynárnu v Holešovicích, 1894 nová školní pjka 700.000 zl., 1896 tí-

milionová pjka asananí, za kterou následovaly další 3 mil. zl.k témuž úelu
v r. 1898, dále r. 1898 1^/.^ milionu zl. ke stavb ústední tržnice, zem-
braneckých kasáren a nové kanalisace. K tomu pistupují veliké pjky
na prostedky dopravní, na které obec Pražská vypjila v r. 1894 nej-

prve 2 mil. zl., roku následujícího ke stavb elektrické centrály v Holešo-

vicích a pevzetí vinohradské elektrické dráhy 3 mil. zl. a konen roku

1898 k zakoupení koské dráhy od belgické tramwayové spolenosti a

pemn její v elektrickou 5 milion zl. Po konversích, které ke snížení

úrokové míry do polou let osmdesátých byly provedeny, po pedsevzatých
amortisacích a s druhé strany s pipotením pomrn menších obnos zde

neuvedených iní dluhy Pražské obce koncem roku 1900 veliký obnos
78" 15 mil. korun, znan více než dluhy celého království eského.

Naproti tomu se ovšem uvádí v aktivech Prahy 114*21 mil. korun,

z nichž pipadá pes polovici (65'39 mil. K) na nemovitosti obci náleže-

jící a 50"5 mil. K na budovy školní — ale v nemovitostech tchto jsou

objekty, které msto Praha nikdy nebude moci zpenžiti a budovy školní

rovnž nemohou býti úelu svému odaty, dokud trvá škola a dokud není

postaráno o jiné vhodné pro ni umístní. Podniky výnosnými jsou jenom
plynárny, elektrické dráhy, mosty, jatky, tržnice, a že nkteré z tchto pod-
nik nehradí z pebytk nad vlastní náklady provozovací ádné zúrokování
a amortisaci náklad zaizovacích, ukážeme nkdy píšt.

NAŠE DOBA. R. Vílí., . 4. 1901. 2<J. ledna. 19
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K tomu pistupuje, že podniky elektrické budou vyžadovati na nové

trat ješt nkolikamilionového nákladu, kterým se jich vj^osnost sotva

zvýší — jsou již nyní nkteré trat vhodn pojmenovány názvem »paci-

íické«, vedené polemi ke zvýšení prodejní hodnoty pozemk, vlivuplným

osobám náležejících, a trat, které pibudou, nebudou z pravidla výnos-

njší dosavadních.

Nejhe zabrousila obec Pražská — mim(i nerozešenou kanalisaci —
v projektu asananím. Dle pednášky mag. sekretáe Dra Steina zakoupila

Pražská obec v asananím obvod 26.329 m.^ stavební plochy za 1,926.000 zl.

dle programu první kampan exproprianí a dalších 57.111 m.^ za úhrnný

obnos 3,784.000 zl., celkem tedy 83-440 m.'"^ za 5,710.000 zl. Zakoupiti

dlužno ješt stavební plochy 156.000 m.- Ze zakoupených bylo již zasta-

veno 27 stavebních ploch, 9 se jich zastavuje a o 6 se vyjednává;

z tchto 42 míst však zastavla sama obec 14 na vlastní útraty, prodavši

dosud jen 22 stavebních ploch za 960.000 zl. Celý asananí obvod ob-

náší 365.400 m.^, z ehož plných 278.000 m.^ nalézá se dosud ve vla-

stnictví soukromém; ponvadž pak nkteré budovy zstanou zachovány,

jest pedmtem asanace asi 250.000 m.^ Asananí obvod Starého msta
zahrnuje 300 a Josefova 260 budov (a 13 krám eznických), v mnohých
budovách mají dokonce jednotlivé pokoje zvláštní majitele (takovýchto díl-

ích vlastník je ješt 583). — Zejmo již z tchto íslic, že k asanaci

pikroeno bez uvážení obrovského finanního dosahu celého projektu, celá

akce uvázla, místo nové, nádherné a obchodní tvrti jest asananí obvod

ruinou a i co bylo nov zbudováno, bude asem potebovati asanace nové.

Nejsmutnjší jest, že pes tyto všechny dluhy, inící asi 390 korun

na každého obyvatele Pražského, nejsou práv nejdležitjší podniky —
kanalisace, asanace — ješt provedeny, a že, nemly-li pirážky obecní na

rok 1901 býti zvýšeny, bylo nutno etné žádoucí položky z rozpotu

vbec vypustiti t. j. pouze odroiti.

Celkový rozpoet msta Prahy na rok 1901 iní pes lO^/g milionu

korun, z ehož pes 4^/^ milionu musí se uhrazovati pirážkami, a k no-

vým investicím bude zapotebí další pjky asi 12 milion korun.

ZEMDLSKÉ, PRMYSLOVÉ A OBCHODNÍ. Hospodáské rozhledy za rokem 1900 —
Rolnické pomry, skladišt družstevní, ubírání kapitálu a nouze o nevsty — Prmysl

textilní, cukerní a strojnický — Železnice a. labská doprava — Vodní cesty vnitrozemské
a naše projekty prQplavní — Telefony v mstech eských a nmeckých — Ruský konsulát
v Praze — Obchodní musea v Bukurešti a Petrohrad a rakouští komerní referenti v cizin
— Svj k svému a »pravda« v život hospodáském. —

Hospodáské rozhledy za rokem práv uplynulým nevyznívají tak

ržov jako za jeho bezprostedním pedchdcem. Žn r. 1900 byly u nás

jen prostední, zstávajíce daleko za úrodou z r. 1899 a klesnuvše o nco
i dokonce pod prmr ptiletý. Spoleenstevní ruch u nás probuzován byl

zejm. pro zizování skladiš obilních k organisaci odbytu produkt zem-
dlských, jichž podporu vláda i zem zajistila. Avšak zakladatelské hnutí

vyskytuje se mezi rolníky nmeckými daleko intensivnji než mezi eskými
a nynjší volební perioda se svým stereotypním podkuováním uvdomlosti

a pokroilosti našich zemdlc, emeslník atd. byla vru málo schopna

je podncovati. A tak mají Nmci na p. již obilní skladišt v Bílin
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a Chebu a zizují je nyní v Žlutících, Teplicích, Duchcov a j. — v e-
ských krajích zatím jen- »nejdále pípravy pokroily* v Plzni, áslavi,

Kouimi, Pardubicích, my u nás sice deklamujeme »ne z oka matného,

z ruky pilné nadje kvitne«, ale láteíme jen na táborech, v novinách a

hostincích, zatím co Nmci z píznivé situace, z podpor státních i ze zem-

ského úvrního fondu zemdlského pro sebe prakticky co nejvíce vy-

tžují.

Naše noviny pinášely pak co msíc »smutnou statistiku* rostoucího

zadlužení rolnického a exekuního prodeje nemovitostí. íslice tyto nepo-

vídají však o specielních píinách zadlužení a prodej, o jejich rozdílné

úinnosti dle kraj a národnosti atd. Jisto je, že nemalá ást kapitálu,

o njž zadlužení rolnictva vzrostlo, sthuje se zase do záložen a spoitelen.

Jsou to ddické podíly syn a vna dcer, které z rolnického stavu odešly

k jiným povoláním a tídám obyvatelstva. Rolnickému venkovu ubíhají

totiž nejenom námezdní síly pracovní, nýbrž i vlastní potomstvo majitel

pdy, a ím » pokroilejší* a zámožnjší kraj, tím mén má jeho ženská

i mužská mládež chuti k namáhavému zamstnání rolnickému. etná ro-

dina, která byla díve sedlákovi neocenitelnou silou pracovní, je mu nyní

pi zvráceném vychování našeho lidu zhusta jen pasivem, živlem ryze spo-

tebním. »Prachová« dvata venkovská povrhují životem rolnickým, dá-

vajíce pednost neinnému životu žen dstojnických, úednických — a není-li

tu náhodou advokáta, soudního adjunkta nebo okresního komisae, vezmou
— dle svých pomr — za vdk i šikovatelem nebo etnickým strážmistrem,

který to »pivede« asem až na kancelistu. Zvýšení plat úednických
tuto invasi nevst venkovských do msta jen sesílilo. Vyplacená vna sthují

se (v nejlepším pípad!) do záložen na 4^/^, aby pak za 6"/^ byla opt
rolníkovi pjena — zase na vna dcer, studia syn. A tu je bda sedlákovi,

bda venkovu, jemuž se odnímá provozovací kapitál, bda mén majetnýn'

dcerám stedních stav mstských, jimž venkovské krásky s vnem asto
jen na krvavý úvr získaným zužují možnost zaopatení!

Prmyslu nesmírn vadily vysoké ceny a druhdy i naprostý nedo-

statek uhlí, který se stal hotovou kalamitou. Mnoho závod bylo na jae
1900 nuceno výrobu na as zastaviti nebo obmeziti, v lét pak piml
poplach o optn hrozícím nedostatku nakupovati za drahé ceny zásoby,

které dlouhým ležením se znehodnotily. Vláda naproti celému loupeživému

zájezdu uhelných kartelá zmohla se jedin ku konání ankety, jíž — od-

halivši svou úplnou bezmocnost — stávkujícímu hornictvu i spotebitelm uhlí

jen uškodila. Textilní prmysl zdražením surovin poklesl, cukrovarnictví

též málo bylo podncováno k rozšiování závod — dle posledních zpráv

usiluje o vypstní vlastního cukerního prmyslu i nejvtší konsument ex-

portního cukru, Anglie, a do Španlska a Itálie samy naše strojírny do-

dávají zaízení a vdí síly pro nové cukrovary — a eské strojnictví

neutrplo tímto poklesnutím jenom tím, že mlo znané zbytky zakázek

z roku pedešlého. V Uhrách se buduje sice nkolik nových továren tex-

tilních a cukerních, ale z tohoto odbytišt jsou naše strojírny vypuzeny
vládou uherskou, která známé výhody daové a j. novým závodm po-

skytuje toliko s podmínkou, že stroje objednány budou vesms u strojíren

domácích, tebas výrobky jejich byly dražší nebo špatnjší. Strojírnám

uvalilo konen nové bemeno zvýšení poplatkové sazby na dlnickou

19*
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úrazovnu, tak že tyi velké pražské strojírny platí nyní úrazovn asi

100,000 zl. ron, bezmála tolik, co 68.000 zemdlských podnik, úra-

zovému pojištní v Cechách podrobených, dohromady.

Železnice eské vykazují následkem uhelné stávky rovnž znané
schodky dopravních píjm, nemohše úbytek z prvního tvrtletí roku 1900
pozdjším zvýšením dopravy nikterak vyrovnati. Za to mají severní Ferdi-

nandská i jižní dráha zvýšené píjmy asi o 4 miliony korun, spolenost
státní dráhy asi o 3 miliony korun

;
píjmm tmto odpovídají však

i znan zvýšené výdaje.

I labská doprava eská utrpla loni jednak prodloužením mraz až

do bezna a k podzimu opt dlouhým suchem, jednak stávkou hornickou,

pro kterou se doprava hndého uhlí, i když fysicky již byla možná, o plné

ti nedle opozdila a vbec zmenšila. Pes to odešlo loni po Labi do N-
mecka celkem 16*8 mil. met (pedloni 22*28 milí. met) eského hndého
uhlí a den-n ho bylo prmrem peloženo na labské lod 588 vagón
(pedloni 750 vagón). Valn vtší ást eského hndého uhlí odchází

ostatn po železnicích do Sas a do Bavor. Z jiných druh zboží vyniká

v labské doprav cukr, jehož byly loni jako pedloním dopraveny po vod
bezmála Ii miliony met — cena cukru v Ústí nad Lab. je smrodatnou
pro poítání cukerní ceny u nás vbec a v poslední dob vzmáhá se pe-
kládání cukru v Mlníce, jemuž vadí nepíznivé tarify dráhy severozápadní,

dále jemen, slad a zboží sklenné.

Loské zprávy o uherském projektu plavebního prplavu od Dunaje

Váhem (pes Žili nu) k Ode vzbudily i v Pedlitavsku rozruch, jemuž
dlužno páti trvalejšího úspchu, než mly periodické agitace a projevy

v minulosti.

Vnitrozemské vodní cesty docházely po staletí a tisíciletí uznání

a užívání jakožto velmi pohodlné a levné i pomrn rychlé dopravní cesty

naproti doprav silniní. Jakmile však od let ticátých století 19. zaaly
úžasným rozmachem šíiti se železnice po Anglii i pevnin evropské, zájem

o budování nových umlých cest vodních chladl a mizel, a zdálo se, že

vnitní vodní doprava železnicemi — jakožto co do rychlosti, pohodlnosti

a pravidelnosti daleko dokonalejším prostedkem dopravním — úpln bude

vytlaena a odstranna, že zkrátka železnice úpln dostaí, aby zmohly

veškeren i nejsilnjší ruch dopravní. Teprv od let sedmdesátých 19. stol.

mínní opt se obrací na prospch cest vodních. V Sev. Americe poínají

využitkovávati nesmírné výhody, jaké poskytují spojená velká jezera i roz-

sáhlá a na všecky strany rozvtvená úvodí Mississippi pro povznesení od-

bytu zemdlských produkt, ve Francii ministr Freycinet 1878 rozkládal

velkolepý program dopravn-politický, dle nhož vedle zdokonalení a po-

státnní sít železniní mly býti všechny starší prplavy pestavny pro

lod s vtší nosností a na státních prplavech všechny dávky zrušeny,

a zejm. v Nmecku skoro kvapem zdokonalovány a nov budovány vodní

cesty vnitrozemské. Osvobození od poplatk a technické pokroky ve stavb
prplav i lodí i v pohonu zpsobily neobyejný rozvoj plavby vnitro-

zemské. I v jiných státech, zejm. též v Rusku, jsou vnitrozemské vodní

cesty velecenným initelem vnitní dopravy. Pipadá na 100 km'^ vodních
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cest v délce v Holandsku 14'5 kin, v Belgii 7"5 km, ve Francii 2-3 knt,

ve V. Britanii 2' O km, v Nmecku \'Q km, Švédsku \'^ km, v Itálii 0'9 km,

Rakousko-Uhersku 0-8 km, v Rumunsku 0'7 km, konen v Sev. Americe

0*4 a ve Španlsku a v Kanad 0'1 kyn na 100 km'-. V Rakousku došlo

v posledních desítiletích jen k regulaci Dunaje, Labe a Vltavy, nyní ka-

nalisuje se tra od Prahy k Ústí n. L., ale splavnní Vltavy Prahou a ka-

nalisace stedního Labe od Mlníka ku Hradci Králové a Jaromi dosud

ekají na vyízení a prplavy dunajskovltavskolabský a dunajskooderský

jsou dosud projekty, které ani co do technické stránkj' provedení nejsou

dosud úpln vyjasnny.

Dne 13. prosince 1900 konal se tudíž ve Vídni agitaní » sjezd pro

vodní cesty«, jehož súastnili se inženýi, obchodníci, továrníci i zem-
dlci i vláda znaným štábem vysokého úednictva a který osvtlil nutnost

výstavby prplav se stanoviska zemdlského, prmyslového i obchodni-

ckého. Ministr obchodu Call pi všem platonickém zájmu o prplavy do-

vozoval, že nelze násiln urychlovati studia o technické stránce našich

prplavních projekt, které následkem zvláštních nepíznivých pomr horo-

a vodopisných vyžadují technických zaízení, pro jaká dosud v cizin není

vzor, zejména obrovská zdvihadla a opatení k zabezpeení dostatených

mass vodních. Avšak hned v záptí oznamovaly oficiosní žurnály, že prý

sice vláda vnuje vtší obnos na studia projekt prplavních, že však na

provedení nkterého projektu dosud není penz, a kdyby — jak se toho

domáhala ped rokem komora Pražská — byla otázka zbudování prplav
dunajskolabského a dunajsko-oderského uvádna v parlament v souvislost

s pedlohou o zbudování druhého spojení s Terstem, byla by prý i tato

pedloha ohrožena. Napovídá se tedy zeteln, že ped dokoneným zbu-

dováním druhého železniního spojení s Terstem na stavbu prplav
v Pedlitavsku pomýšleti se nebude, a odkazování ministrovo na zvýšenou

položku ke studiu kanál bylo tedy jen lacinou útchou nedokavc,
útchou nad to nikoliv novou, jelikož zvláštní hydrotechnické oddlení pro

vodní cesty v ministerstvu obchodu trvá již od r. 1893, aniž spatujeme

ve stavb prplav jakéhokoliv pokroku. A právem bylo ve veejných

listech poukazováno, že pes 569.000 korun dosud na hydrotechnické od-

dlení ministerstva vnovaných provádí se kanalisace Vltavy zpsobem
pro rozsáhlou voroplavbu vltavskou tak nevhodným, že se tím doprava

vor od Prahy k saským hranicím skoro trojnásobn zdražuje a proplavo-

vání vor zdymadlem u Klecan psobí dojem plavby boulivými peejemi.

Na sjezdu došlo také k diskusi o trati budoucího prplavu dunajsko-

vltavského. Všechny skoro dosavadní projekty - aspo ty, které vycházely

s eské a vídeské strany — mly výhradn na zeteli prplav odboující

od Budjovic jihovýchodn smrem k Vídni. Se strany hornorakouské

a nyní též bavorské navrhuje se však též zetel k jiné trati, která by od-

boujíc z vltavského údolí u Budjovic, Krumlova nebo Vyššího Brodu

ústila do Dunaje u Lince. Zastanci této trati uvádjí, že by prplav bu-

djovickovídeský — delší a dražší — sloužil zejména, zájmm severo-

nmeckým, vídeským a uherským, kdežto prplav budjovickolinecký —
kratší, snadnjší a lacinjší — by oživil zpustlou nyní plavbu od Pasová

k Vídni, pivedl v labské doprav náklady bavorské a jiné jihonmecké,

oživil projektovanou dráhu turskou, které by zjednal lodní spojení s Ce-
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chámi a Nmeckem. Oživuje se tu projekt, který zamstnával již ped
málem sto lety Gerstnera; místo prplavu byla tehdy zbudována první že-

lezná dráha pevniny evropské (Budjovice-Linec).

Bylo též na sjezdu navrhováno žádati regulaci rakouské Visly, kterou

se Rakousko v konvenci s Ruskem a Nmeckem z r. 1871 zavázalo provésti do

r. 1892, ale pozdji posunulo do roku 1912. Ale zpoždní pouhých 20 let

v Rakousku zdálo se sjezdu tak nepatrným, že nestálo ani za resoluci . . .

Dne 5. ledna pak zasedal v ministerstvu obchodu vodní subkomitét

prmyslové rady, jemuž vláda sdlila, že vypracovány jsou projekty pro

prplavy dunajskooderský, dunajskovltavský, oderskolabský (od Perova

k Pardubicm) a oderskoviselský (od Hrušové ku Krakovu), a východn
od Krakova pro prplavy mezi Vislou a Sanem i Sanem a Dnstrem. Prplavy

oderskoviselský a sanskodnstrský technicky již tak daleko pokroily, že

mohou býti podrobeny revisi traové, kdežto pro prplav dunajskooderský

jsou již vypracovány i detaily projekt stavebních. Prplav tento prohlásilo

subkomité za hlavní lánek každé prplavní sít rakouské, který tudíž nej-

prve musí býti proveden — snad aby Uhi touto nabídkou Pedlitavska

upustili od svého prplavu povážského. Co tomu asi eknou eští inte-

resenti ?

!

Znan rozmohlo se za pedloský rok užívání telefon, a ovšem

nedosahuje daleko pomr nmeckých nebo skandinávských. V Pedlitavsku

zvýšil se poet mstských sítí od r. 1898 do 1899 ze 219 na 253, délka

vodicích drát z 86.909 na 92.081 km, mezimstské linie z 90 na 102,

délka tratí ze 7710 na 8524 km, poet centrál ze 196 na 222, hovoren

ze 443 na 484, úastník ze 26.664 na 29.182 (v Nmecku téhož roku

159.561) a telefon z 27.970 na 31.032. Píjmy obnášely v roce 1898

5,653.314 Kar. 1899" 6,106.876 K (v Nmecku 30-4 mil. marek), vý-

daje v týchž letech 4,904.166 K a 5,091.277 K.

Znovu zde upozorujeme na úžasnou liknavost našich mst v pí-

in pée o zaízení sítí telefonických. Mapa telefonních sítí v Cechách

vykazuje »uzavené území« severoeské pímo poseto sítmi telefonními.

Dle stavu z poátku roku 1900 byly sít tyto v 53 mstech nmecko-
eských a v 34 místech eských. A nejsou to vesms nmecká místa s ve-

likým potem abonent. Smržovka mla loni abonent 6, Chrastavá, Píse-
nice, Rokytnice po 12, Jirkov 14, Mikulášovice 15, Bilina, Chibská,

Šluknov po 17, Hostinné a Podboany po 18, Františkovy Lázn, Hrádek

a Kada po 20 atd. Za to ovšem jiná msta nmeckoeská mají abonent
telefonních daleko více než eská; následují po Praze (s pedmstími)

s 2800 abonenty Liberec (529), Karl. Vary (518!), Plze (309), Teplice

(286), Ústí n. L. (188), Zatec (150), Warnsdorf (133), Budjovice (116)

a teprve po Chebu, Dín, Jablonci, Most, Mar. Lázních, Aši a eské
Líp se 60 abonenty Kolín a za ním po nové ad nmecké (Podmokly,

Trutnov, Falknov, Rumburk, Chomutov, Vejprty) Mladá Boleslav s 43 abo-

nenty ! Nemají dosud telefonní sít Ústí n. Orl., Litomyšl, Vysoké Mýto,

Humpolec, Jindichv Hradec, Písek, Domažlice, Píbram, Nymburk,

Jilemnice atd. atd.
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Mezi úedními novinami rakouskými a tiskem ruským vznikly ša-

rvátky o zízení ruského konsulátu v Praze. Pravdou jest, že vláda zizo-

vání cizozemských konsulátu v Praze kladla a dosud klade všemožné ob-

tíže. Když Pražská obchodní komora již v roce 1892 žádala, aby byly

v hlavním mst Cech zízeny konsuláty nmecký, italský, belgický, švý-

carský, francouzský, ruský a anglický, odvolávajíc se na etné pomrn kon-

suláty v daleko mén významných jiných mstech rakouských, odpovdlo
ministerstvo obchodu, že soustední konsulátu v Praze pro echy již

proto prý jest vyloueno, jelikož prý krajiny prmyslem a vývozem nej-

více vynikající jsou od hlavního msta píliš vzdáleny a že tudíž o prak-

tické cen tchto konsulátu nemohlo dojíti pesvdení. Naznailo se tu

prost, k emu smovaly snahy vlád od desítiletí: že totiž Praha prý

není a nemá býti hospodáským stedem království. Teprve v posledním

ptiletí vymohla Pražská komora, že byly v Praze zízeny konsuláty fran-

couzský (1894), švýcarský a anglický (1898) — konsulát íšskonmecký
zízen byl brzo po bouích r. 1897 — a setkávajíc se s malým zájmem^

u vlád rakouských a spolených usiluje komora o zízení dalších konsu-

látu obracejíc se k vyslanectvím, obchodním komorám a j. initelm tchto
stát. My máme v Rusku 16 konsulátu, Rusko u nás toliko 6 (ve Vídni

a Budapešti, v Terstu a Rjece, ve Lvov a v Cernovicích). V Praze však
nemají prý býti za konsuly cizích stát ustanovováni státní obané ra-

kouští vzhledem k národnostním pomrm, nýbrž toliko píslušníci ruští,

což vzhledem k žádoucímu plodnému psobení konsulátu by dlužno bylo

vítati, kdyby tomu spolená vláda rakousko-uherská nedávala zbyten ráz

ponižující provokace Prahy.

Snahy o povznesení domácího prmyslu a vývozního prmyslu po-

kraují ve všech státech. V Bukurešti má býti pi obchodní komoe zí-
zeno obchodní museum se stejnými úely jako podobné ústavy v jiných

mstech (informace o celních sazbách, odbytištích, o výhodnosti nových
spojení obchodních a p.). Ministerstvo obchodu darovalo již ke zízení
tohoto musea komoe veškeré objekty, které byly vystaveny v rumunském
pavilon výstavy paížské. Rumunsko podporuje vbec v novjší dob usi-

lovn vzrstání vlastního prmyslu, zejm. i bezcelným dovozem potebných
surovin z ciziny.

I v Petrohrad bylo soukromým podnikem založeno obchodní museum,
jsoucí hlavn stálou výstavou produkt a vzor ruského zemdlství a pr-
myslu. Konen Rakousko na základ posledního vyrovnání s Uhrami
vysílá komerní referenty ke studiím tržebnpolitickým do Berlína, Au-
strálie a Japonu, východní Afriky a Indie. Za referenty vyhlédnuti úed-
níci obchodních komor vídeské a liberecké a vysloužilý odborný chef

ministerstva obchodu Bažant, díve úedník obchodní komory brnnské.

Ad vocem »svj k svému». Byli jsme interpelováni, že prý píliš

mnoho klademe draz na povinnost hospodáské solidarity ili krátce na
svj k svému a píliš málo na doslov tohoto hesla »a vždy dle pravdy«,
t. j. že poskytování pednosti píslušníkm našeho národa má míti platnost



296

jen tehdy, podávají-li nám stejné podmínky ekonomické jako prodava
jinonárodní. Také prý v tomto smyslu uvdomní naše své povinnosti již

vyhovuje dostaten.
Odpovídáme, aby vc byla jasná; jde o problém skuten národní

a chceme dnes toto thema ukoniti. Bželo nám pedevším o zásadní ob-

hájení hesla »svj k svému« jakožto skuten národohospodáského. Bylo
to, co vidíme u nkolika kramá, penášeno na veškeren stav obchodnický,

že z toho vyplývala konkluse : každý eský a vbec každý kíesanský ob-

chodník je lenoch a vydra a blahoslavený kraj, v nmž pevládají ob-

chodníci nmetí a israelitští, nebo oni prodávají jen dobré vci a lacino

a zvyšují možností výhodného nákupu i životní úrove obyvatelstva.

Zvlášt dlnický konsum byl nepímo poukazován, že hospodárného

nákupu dojde jen u obchodník neeských. Tedy v hospodáském ohledu

naprostá negace vší solidarity národní, na kterou všude jinde právem tak

spoléháme, kárajíce každé odrodilství.

Ale nejenom to. V láncích »Casu«, které vyšly souasn (20.

a 21. prosince 1900) s našimi ádky v tomto Hst a s nimiž lze z valné

ásti souhlasiti, byly dány »dva píklady* nových eských podnik (eská
spoleenská továrna na klobouky v Praze a eská spolenost pro obchod
a prmysl v Praze), modern zaízených a vzorn vedených, které jakostí

i cenami svých výrobk firmám cizím dojista se vyrovnají a v lecems je

i pedí.
A pece, jdte tebas na letošní Pražské plesy a zeptejte se

tch paní a sleen našich bývalých primátor, našich veliin politických,

divadelních, spisovatelských, pivovarských a jakých jiných, jak malé

procento »naplnilo pokladny« eského hedvábnického obchodu pes všechnu

jeho ekonomickou rovnocennost se závody neeskými, a až se ukáže

teplé jarní sluníko, jdte po pražských modistkách a klobounících

a dejte si pedložiti úetní doklady, od koho budou míti objednánu

vtšinu svého zboží. Ovšem oba jmenované podniky prospívají — spo-

lenost hedvábnická platila po hojné dotaci reservních a j. fond 7"/^

dividendy a kloboukárna rozšiuje se již nyní na výrobu zboží plstného
— ale prospívají tou menšinou našeho odbratelstva, která dílem z v-
domého citu povinnosti, dílem aspo bez pedsudku proti eskému
»svjsvéjáckému« podniku — pedsudku to druhdy umle živeného —
pišla, pesvdila se a pišla opt. Ale kdyby »svj k svému« žilo u nás

docela uvdomlý život, bylo by podobných podnik u nás již dávno n-
kolik, prospívajících a výnosných a krámy na elných ulicích msta patily

by nám a ne cizincm. Náš lovk, jak jej známe, peje bohužel více

cizím, než své vlastní krvi; a kdyby dosáhh aspo národní solidarity pro

pípady bezpené nebo aspo pravdpodobné rovnocennosti našineckého

zboží, byli by naši »svjsvéjáci« spokojeni.

Tvrdí-li se, že kdo apeluje na vlastenectví, obyejn mívá špatné

a drahé zboží — dobrá, jdte k tomu, kdo na n neapeluje, ale — jdte

k našinci

!

Konen: Palackého »pravda« a stejné hospodáské podmínky, jaké

by ml poskytovati prodava kupujícímu, jsou naprosto rozdílné vci, leda

že bychom »pravdu« stotožovali s úspchem, a jakkoliv dosaženým.

V hospodáském zápase jenom dle pekonaných nauk liberalismu vítzil
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ten, kdo byl nejlépe vyzbrojen kapitálov, technicky atd. — avšak ve

skutenosti peasto ten, kdo byl schytralejší a bezohlednjší. Ovšem zví-

tzil asto jen doasn, ale dovedl v tomto ase zniiti etné existence

lidí daleko schopnjších, piinlivjších, ale estnjších.

Vyberme jen nahodile nkolik píkladíi. Založíte novou továrnu

a vypravíte i ídíte ji co nejsprávnji. Kalkulujete dle známých vám ofert

staršíha konkurenta ceny tak, že vám zbývá jen mírné a zúroení amorti-

sace znaného kapitálu zaizovacího — eknme 10"/^. Ale konkurent,

aby vám znemožnil odbyt, sníží dosavadní své ceny o S''/'^,. Co dlat? Sní-

žíte rovnž, a kapitál váš naléhá na zúroení a amortisaci, kdežto kon-

kurentovy investice snad výtžky minulými jsou již umoeny. Avšak
konkurent sníží ceny až po náklad výrobní a pracuje bez zisku, dokud vás

nevyhladovl a nezniil, tráv ze starších výdlk a slibuje vynahraditi

si, co mu ušlo, jakmile odstraní vaši konkurenci.

Zvíte, že firma X. dodává podniku Y. zboží, jež byste v téže jakosti

mohl dodávati stejn nebo i o nco lacinji Nabídnete je, ale jste zdvo-

ile vj^komplimentován — nebo editel podniku Y. má od firmy X.

provise, k jakým se odvážiti nemžete.
Vezmete si do domu krejovou na plesové šaty, pro nž chcete

látku objednati u firmy Z. Slyšíte však od švadleny odbornické a mnoha
prý zkušenostmi dotvrzené dobrozdání, že zboží firmy Z. je sice snad

stejn laciné, ale špatné, peleželé, tžko zpracovatelné, zkrátka nejlepší

pramen že je firma U., nevíte však, že proto, ponvadž vaší dvrnici za

provisi zdarma poskytuje látky na její toiletní poteby, jako dostává

francouzská kuchaka svj sou z každého franku nákupu.

Kde je tady »pravda«, a kde opt okamžitý úspch?
Ale nehled k tmto a tisícerým píkladm spadajícím pod pojem

mén loyální konkurence, bývá druhdy i pi úpln loyálním zápase novému
podniku nesnadno soutžiti ihned jakostí i cenami. Nové podniky vbec
— i když nejsou zakládány tak naivn, jak se u nkterých skuten u nás

stalo — mají zhusta obtíže se získáním vhodných ídicích sil technických

a komerních, s výbrem zpsobilého dlnictva, pi mén šablonovitých vý-

robách i se zaizováním strojním, potebí dále znaného kapitálu a dlouhé

doby, než se po zahájení výroby ponou vraceti podniku první peníze za

výrobky zpravidla na delší úvr poskytnuté atd.

A nemžete-li ihned vyrovnati se konkurentm cenami a jakkostí,

budete dle názoru liberální politické ekonomie znieni, a právem, nebo
kruté »zákony« ekonomické neznají slitování ani nad vaší nevysplostí

ani nad vaší — po pípad proto neloyálním konkurentem — estností,

práv tak, jako táž — na štstí pekonaná — theorie hnala do továren

nedosplé dti, vysilovala v úmorné dlouhé denní práci za nedostatenou
mzdu muže a ženy, jen aby tam kdesi v cizin za moem mohla dodávati

metr kalika o desetník lacinji a povaliti tak jiné závody, jiné lidi, jiné

národy . . .

Co tedy mže hospodásky znamenati požadavek »vždy dle pravdy*

v hesle Palackého? Nikoliv rázem a vždy hospodáskou paritu stejné pod-

mínky pro nákup obecenstvu poskytované, nýbrž jen tolik, aby pod-

nikatel náš dle nejlepšího vdomí a svdomí svého o tuto paritu se pi-

ioval, ili aby odbratelská ochota národnostní nebyla mu poduškou
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lenosti, nýbrž jen pomocí pes první bez jeho zavinní nesnadné poátky
hospodáské, pokud by jí nutn bylo poteba.

Specificky eskou obtíží novým podnikm našim jest ovšem, že se

u nás musí analogiemi z theorie i z praktické politiky všech možných ná-

rod a stát naproti úsmškm teprve dokazovati to, co se tém všude jinde

pokládá za samozejmou povinnost. Než nemýliž nás to, a ono posmšné
»svjsvéják« z konce století 19. pipadejž nám stejn jako ono »Wlasten-

zer« z jeho poátku. Tehdy šlo o literaturu, nyní o hospodáské povzne-

sení a osamostatnní, a národ potebuje obojího.

A znovu opakujeme: »svjsvéjáctví« nežádá ani zpravidla hmotných

obtí, naše podniky jich pevážnou vtšinou dnes ani nepotebují ani ne-

chtjí, ony žádají jen, aby netrply pedsudkem, že co je eské, jest již

tím samým dražší a horší než zboží cizí, a aby závislost našeho konsumu
na cizích dodavatelích, dnes ím dále tím zbytenjší, konen pestala.

F.

Sociální. Stávky a výluky 1899 v Rakousku, Nmecku, Francii a v Anglii. — Hornické
hnuti v Cechách. — Stávkový zákon Millerandv. — Návrhy na zÍMzení dlnických komor

ve Francii a v Rakousku. — Nový zákon domovský.

Úad pro statistiku práce uveejnil opt obvyklou statistiku stávek

a výluk dlnických v Rakousku 1899. Stávek bylo celkem 311 v 1330

podnicích s 90.919 zamstnanými dlníky, z nichž stávkovalo 54.763,

t. j. 60"/^, a dalších 5374 bylo následkem stávky nuceno zaháleti. Mezi

stávkujícími vyniká tentokrát nepomrn vysokým procentem ženské dl-

nictvo, jehož bylo 18.954 proti 35.809 dlníkm mužským (v roce 1898

bylo na 32.000 mužs. dlník stávkujících dlnic pouze 7.564), neklamný

dkaz, že stávkovalo hlavn dlnictvo textilní (Náchod, Hronov atd., Brno).

Na echy pipadalo 45°/^ stávek, na Dolní Rakousy 22-5"/o> "s. Moravu

12"8°/(j. Mezi postiženými podniky byly 423 velkozávody, dvodem stávky

byl nejvíce požadavek 10 hodinové doby pracovní. Ztraceno bylo stávkami

v roce 1899 pes 1 milion pracovních dní a dlnictvu ušly pes 2 miliony

korun mzdy. Výluk bylo 5, jimiž stíženo bylo 3.457 dlník, tj. ti

ptiny dlnictva v dotyných závodech zamstnaného.

V Nmecku bylo 1899 úhrnem 1336 stávek, z nichž 1288 bylo

do konce roku skoneno. Stávkami tmito stíženo bylo 7121 závod se

256.858 zamstnanými dlníky; 1090 závod bylo jimi úpln zastaveno.

Útoných stávek bylo celkem 1019, obranných 269; úplného úspchu do-

sáhli stávkující v 331, ásteného v 429 pípadech, kdežto 528 stávek

skonilo v neprospch stávkujících. Ve 23 výlukách do konce roku 1899

zrušených bylo z práce vyloueno 5298 dlník a jiných 1728 bylo vý-

lukou rovnž donuceno zaháleti.

Ve Francii bylo v témž roce 1740 stávek se 176.000 stávkujícími

v 4290 podnicích ; ásteného úspchu dosáhli stávkující v 70"/^ pí-

pad, úplného skoro v Í2^
^ pípad. Ze stávkujících pipadalo 40.000

na prmysl textilní, 31.000 na hornictví, 27.000 na kovový prmysl
a 217.000 na živnosti stavební.

V Anglii inil 1899 poet stávek 721, súastnilo se jich 178.440

osob. Úhrnná ztráta pracovních dn obnášela 2,496.000, Výsledek stávek
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byl píznivý asi pro tvrtinu dlník a pro více než dv ptiny zamst-
navatel ; u ostatních dosaženo kompromisu.

Hornictvo hndouhelných obvod severoeských chystá prý se opt
ke stávce za osmihodinovou dobu pracovní. Vdcové sociáln-demokratití

prý zrazují ze stávky, která by jako každá prospla zase pouze kapita-

listm, ale valná ást hornictva, hlásící se k neodvislým socialistm, trvá

na svém zámru a pipravuje se, obmezujíc zatím faktickou svoji práci

na 8 hodin, tebas snmu trvala déle. Zprávy ty naplnily nepokojem oby-

vatelstvo, které tak citeln odneslo loni nemírné zdražování uhlí, k nmuž
byla podnikatelm stávka uhlokop vítaným podntem. Nouze o uhlí po-

minula sice, ano v nkterých dolech nmeckých bylo prý tžení obmezeno
o 10^/q, úzkostlivý prmysl nahromadil si dost znané zásoby drahého

topiva, ale obnovení stávky vzbudilo by novou paniku, pi tuhé zim od

nového roku nastalé i domácnostní spoteba rychle vzrostla a dojde-li ke

stávce, budeme míti v málo nedlích nedostatek a drahotu novou. Stávka

uhlokop stala by se pak chronickým neduhem každého zimního období;

nebo že by dlnictvo ani tentokráte se svým požadavkem 8 hodinné práce

neproniklo, zdá se nám dnes nepochybno.

V této dob nabývá zvláš zajímavosti Millerandv zákonodárný
pokus o kvalifikaci práva stávkového.

Dle osnovy zákona tímto ministrem francouzské dolní snmovn
pedloženého má ve všech podnicích s nejmén 50 zamstnanými dlníky
nebo zízenci každému nov nastupujícímu dlníku nebo zízenci doruena
býti tištná vyhláška o tom, má-li pro pracovní spory platiti rozhodnutí

smírího soudu dle tohoto zákona ili nic. Platí-li dle vyhlášky toto roz-

hodnutí, tvoí vstup dlníka do podniku po lht tí dn vzájemný zá-

vazek podrobiti se tomuto zákonu. Pro všechny pomry, které upravuje,

zpsobuje pak zákon tento spoleenství zájm mezi dlníky a zízenci

a zavazuje je, aby se rozhodnutím na jeho základ vydaným podrobili.

Principem jeho jest povinná solidarita dlnictva, povinnost menšiny dl-
nictva vejíti ve stávku, která byla vtšinou jeho odhlasována, a povinnost

zamstnavatel podrobiti se ízení dohodímu.
Osnova Millerandova je v píkré protiv k nmecké káznicové ped-

loze Vilémov ; tato stávkokaze podporovala a chránila, onano je odstra-

uje, v Nmecku hrozeno káznicí stávkái, který by byl chtl stávkokazi

jakkoliv v práci spekážeti, ve Francii stávka vtšinou dlnictva pijatá

je závazná i pro menšinu, pro všecko dlnictvo.

V podnicích, které vyhláškou rozhodnutí smírího soudu dle této

osnovy by se podrobily, volí dlníci stálé delegáty, kteí je u majitele

závodu zastupují a jemu jejich pání a požadavky pednášejí. Delegáty

mohou býti vbec dlníci nebo dlnice nad 18 let vku, vyjímajíc osoby
ídící nebo dozorí v podniku. Majitel závodu má k tomu úelu delegáty

jednou msín pijati. Nedá-li do 48 hodin ani na písemné jejich poža-

davky odpovdi nebo nenaznaí-li za sebe rozhodí, mohou dlníci zahá-

jiti stávku. Naznaí-li rozhodí, uiní dlníci též tak, nevydá-li však
rozhodí výbor do 6 dn svého nálezu, mže rovnž dlnictvo usnésti se

na stávce, bu pro celý závod nebo ás jeho, vždy však jen ádným tajným
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hlasováním, které musí delegáty dlnictva nejmén 6 hodin naped dl-
nictvu i správ závodu býti oznámeno. K schzi, v níž se o stávce hla-

suje, je pístup cizím písn zakázán. Lístek musí zníti jen bu »pro«

nebo »proti« stávce. Potebí jest nadpoloviní vtšiny platných lístk

hlasovacích, která rovná se nejmén tetin potu dlník k hlasování

oprávnných; jinak se druhý den hlasuje znova. Výsledek hlasování sdlí

se ihned majiteli závodu a pedstavenému obecnímu odevzdá se protokol

o hlasování. Stávka takto usnesená je pro všecky dlníky závaznou, avšak

hlasování o dalším trvání stávky musí každých sedm dní býti optováno
a, dopadne-li záporn, musí práce ihned zas býti zahájena. Po zahájení

stávky má spor býti rozhodnut dohodím úadem ; výrok jeho jest závaz-

ným po šest msíc. Nebyla-li stávka odhlasována, opakuje se celé smírí
ízení znovu. Znásilování voli, delegát a smírích soudc stíhá osnova

citelnými pokutami penžními a ztrátou volebního práva do obchodních

komor, pracovních rad a j. estných korporací. — Podrobení se tomuto

zákonu jest ovšem fakultativní, osnova iní je však zárove podmínkou
pro dosažení veejných dodávek a staveb státních, pro udílení státních

koncesí (zejm. i báských), doporuujíc stejný postup i správám komu-
nálním a provinciálním.

Druhá pedloha MiUerandova týká se dlnických komor, skládajících

se z polovice z dlník neb zízenc, z polovice ze zamstnavatel, kterýžto

pomr sluší zachovati i v sekcích, skládajících se z píslušník stejných

nebo píbuzných živností. Do kompetence dlnických komor mají dle této

pedlohy náležeti podávání dobrých zdání vlád o pomrech pracovních,

zjišování obvyklé mzdy a obvyklé doby pracovní, pée o nezamstnané
a vbec podávání návrh a zpráv v otázkách dlnických.

V rakouském parlament mohl by Plenerv návrh na zavedení

komor dlnických slaviti letos patnáctileté jubileum ; arciže komor jinak

složených, než jak je navrhuje Millerand. Plener chtl dlnické komory
pro obvody souhlasící s nynjšími obvody pedlitavských komor obchodních

(mimo Dalmácii), jichž leny by byli pouze dlníci a jichž náklady by

uhrazoval stát. Mimo poradní innost podobnou osnov Mtllerandov mly
dlnické komory Plenerovy voliti do poslanecké snmovny dohromady
9 poslanc — pramalé to zastoupení mass dlnických v ústedním
parlament.

Proto také dlnictvo, které v letech sedmdesátých po komorách tou-

žilo, nebylo návrhem Plenerovým valn nadšeno, pracujíc za dosažením

všeobecného práva hlasovacího do zastupitelstev zákonodárných vbec
a organisujíc se tídn a odborov i bez komor ve spolcích a svazech

odborových a politických.

Smutného významu nabyl pro tisíce rodin dlnických 1. leden 1901

následkem nového zákona domovského i vlastn jeho provádní našimi

obcemi. Domovský zákon z r. 1863, zrušiv veškeré starší pedpisy, od-

louil úpln nabytí práva domovského od pobytu v obci. Domovského
práva mohlo se nabýti — krom dtí a manželek, které narozením resp.

provdáním nabývaly domovského práva v domov otcov resp. manželov
— toliko dosažením veejného úadu státního nebo zemského nebo uitel-
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ského a pak výslovným pijetím ve svazek obecních píslušník, k nmuž
však obec nemohla býti nucena. Nikoli tedy pobytem v obci, tebas kdo

bydlil a pracoval i dan platil v obci sebe déle.

Ponvadž s obecní píslušností je spojeno u nás i právo chudinského

zaopatení v obci, obce pirozen pijímaly nové píslušníky jen ve velmi

ídkých pípadech, když jim z toho zejm neplynulo nebezpeí zvýšených

bemen chudinských — tedy jen lidi zámožné. Cím více nyní s rostoucí

industrialisací státu a s ruchem obchodním a dopravním vzrstala pohybli-

v^ost obyvatelstva a jeho sthování se do míst a okres prmyslových

a báských, tím vtší byla divergence mezi domovskou píslušností a

skuteným pobytem i výdlkovým životem milion obyvatelstva ; celé

generace vyrstaly a pracovaly po desítiletí v obcích, s nimiž domovským
právem nesouvisely, a naopak v rychle rostoucích pedmstích velkomst

íi v místech továrních a báských tvoili píslušníci obecní jen nepatrné

procento obyvatelstva.

Tento nepirozený stav znamenal však také nespravedlivé obtížení

rolnického venkova na prospch míst prmyslových, která vyerpavše

pracovní sílu pisthovalého obyvatelstva odstrkovala živly práce neschopné

na obtíž obcím domovským.
Zákon z 5. prosince 1896 vrátil se tudíž ke starším zásadám, usta-

noviv, že lze vydržeti nárok na propjení práva domovského 10 letým

nepetržitým a dobrovolným pobj^^tem v obci, nepožíval-li uchaze v této

dob trvalé podpory chudinské. Desítiletá lhta, od které lze první nároky

na propjení práva domovského poítati, poíná dle zákona 1. ledna

1891. Ponvadž by tedy prvním lednem 1001 nabyly peetné osoby

domovského práva v obcích svého nejmén od 1. ledna 1891 trvajícího po-

bytu, o jehož uznání by mohla zakroiti i dosavadní píslušná jejich obec,

v které nebydleli, užily etné obce málo šlechetným zpsobem pod nej-

rznjšími záminkami svého práva vypovídacího, aby zhostily se chuas,
kteí by u nich domovské píslušnosti nabyli a jim snad asem na obtíž pi-

padnouti mohli. Bohužel, že chovaly se tak nejenom nmecké, nýbrž

i mnohé eské obce naproti píslušníkm eským. A z denník starších

stran jediný »Hlas Národa« (22. prosince) našel pro to ostrá slova poká-

rání. Vedoucí, svobodomyslná, demokratická strana a její denník nechaly

tento barbarský útisk na vlastních synech národa bez odezvy. Ovšem
ani zákonodárné sbory nelze ušetiti výtky; vdlo se, co se bude díti

v obcích, a pece nebjdo obmezeno libovolné a kruté vypovídací právo

obcí ani nebyla asovji upravena otázka zaopatení chudinského ani otázka

financí obecních.

ŠKOLSKÉ: Požadavky uitelské v posledním zasedání snmu zemského —Uitelská orga-
nisace v rozhodující dob se ukázala býti nepevnou — Neupímnost poselstva k ui-

telstvu — Povaleni zatímních požadavk^ nejnižším tídám platebním — Ochota zemského
výboru k |ich poukázání — Poslanec ze ad uitelských — Krise v uitelské organisaci —
Rozvoj Ddictví Komenského— Pjoí. Schigut o rakouském školství odborném — Organisace
školství neodpovídá životu — Poteba nové organisace školství — Návrh takové organisace.

Také poslední zasedání snmu království eského ani ty nejskrov-

njší tužby uitelstva nesplnilo. Poslanci zemští, tolikráte se láskou k ui-
telstvu a škole zapísahající, propustili ty, jejichž hlavní pomocí ped deseti
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léty politické pole a všechna vdí místa ve spolenosti národní ovládli,

do nového století se starou jeho bídou, se starým jeho, stále se stupu-
jícím strádáním. Všechny ty sliby, které nynjší pedseda Ústedního
spolku na rozhodujících místech sklidil a kterými hladovící uitelstvo ven-

kovské konejšil, ukázaly se býti pouhou hrou, prostým volebním manévrem.
Uitelstvo musilo býti pro dobu volební v zájmu vci mladoeské uspáno.

Nikde na voliské schzi nebylo slyšeti to sebevdomí uitelské, jejž vy-

pstovati bylo pedním úkolem ohrožující se uitelské organisace.

Uitelská organisace v okamžiku, kdy mla ukázati svoje zuby, to

jest v dob volební, ukázala se býti slabou, nepevnou. Uitelstvo slavným
ujišováním pedsedy Ústedního spolku, že záležitost úpravy jeho hmot-

ného zaopatení jest na nejlepší cest, ukolébané, složilo v dob volební

ruce v klín. Vše vložilo na bedra svého pedsedy, který neúnavným vo-

dním uitelských deputací vc uitelstva více poškodil, než jí prospl.

Nynjší vedení pivedlo uitelstvo na starou, neosvdenou cestu do-

prošování se lepších pomr svého stavu, na cestu, na níž si je vždy

páli míti jeho chlebodárci na snmu. Prof. Celakovský dokonce chtl, aby

uitelstvo na snm království eského ne tlouklo, jak stojí v Písm, ale

ponížen klepalo.

Se žebráckou mošnou chodil pedseda Ústedního spolku p. V. Rašín

k rozhodujícím initelm na snmu zemském. Almužnu také pro uitelstvo

sklidil. Nejinak možno zajisté nazvati to, co pi posledním zasedání snmu
království eského se pro uitelstvo nejnižších tíd platebních stalo. Než,

bída uitelstva posledních tíd platebních jest tak veliká, že by se tu vdn
i ta padesátka nebo stovka zatímního pídavku jako almužna pijala.

Zemský výbor však neídí se poekadlem : »Kdo rychle dává, dvakrát

dává« — a proto s provedením posledního usnesení snmovního otálí.

Všechna ta dosavadní akce na snmu k úprav uitelských plat

smující, od neupímných interpellací posl. Herolda, až do posledních

schzí zemského výboru, vyznauje se vší tou falší a neupímností k ui-
telstvu, která u poselstva na snmu zemském jest již typickou. Vynikne

zeteln, vytknou-li se postupn ty jednotlivé akce poslaneckých stran, jak

za sebou následovaly.

Oficielní orgán mladoeský rozhlásil ped zasedáním snmovním, že

klub vyslal dr. Engla k maršálkovi, aby otázku plat uitelských dal na

denní poádek snmovní. Klub poslanc nmeckých usnesl se podati na

snmu návrh na brzké projednání uitelského služného. Orgány mlado-

eské vytýkaly neupímnost akce poslanc nmeckých, tito zase jim v li-

stech nmeckých rovným dílem spláceli. V rozpotové komisi navrhl posl.

Epinger pi projednávání rozpotu na rok 1900, aby se do rozpotu na

rok 1901 vložila suma 9^/^, milí. K na zvýšení plat uitelských. Proti

tomu vystoupil posl. Podlipný s dvodem, že není pro obnos ten dosud

nalezena úhrada. Návrh jeho, aby se návrh Epingerv odložil na dobu,

kdy se bude jednati o provisoriu na rok 1901 pijat byl jednohlasn.

Pi debat o prozatímním rozpotu na r. 1901 slevili poslanci n-
metí polovinu a navrhli, aby se pro píští rok zaadil do rozpotu obnos

4,750.000 K na provedení návrh školské komise v celém rozsahu od

1. ervence 1901. Než i to bylo poslancm mladoeským mnoho a dali

proto posl. Fotem navrhnouti, aby se prozatímn zvýšil plat poduitelv
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a uitel dvou nejnižších tíd platebních s dodatkem posl. B. Schwarzen-
berka, aby se tak s'alo na úet projektované pirážky k dani z líhu.

Návrh tento proti hlasm poslanc nmeckých, trvajících na svém, pro

uitelstvo daleko píznivjším návrhu pijat byl hlasy mladoeskými a

velkostatkáskými. Zatím bylo místodržitelem oficieln ohlášeno, že za-

mítnutím návrhu na pirážky k daním z líhu snmem dalmatským, tento

nový píjem pro zem byl pochován. Na rychlo svolaná nová schze roz-

potová dne 21. prosince se usnesla, aby za úelem postupného upravení

plat uitelských na dobu, než vyízen bude v píštím jarním zasedání

dotyný zákon definitivn, zemský výbor vypláceti dal osobám uitelským
v V. a IV. tíd obecných a IV. tíd mšanských škol jako zatímn
pídavky takové obnosy, kterých je potebí k doplnní služného jejich na
výši, jež ve zpráv školské komise pro dotyné osoby a tídy jest stano-

vena. Dle tohoto usnesení mlo se základní služné uitelstva posledních

tíd platebních na obecných školách zvýšiti na 700 zl., na mšanských
na 800 zl. Tím by se však stalo, že uitelé posledních tíd platebních

mli by vyšší základní služné, než kolegové jejich ve vyšší tíd platební.

To lenové rozpotové komise poznali teprve, když nepromyšlený návrh
svj již odhlasovali. Ukázalo se, že by na provedení jejich usnesení na-

vržená ástka 4,750.000 K ani z poloviny nestaila. Proto druhého dne
pijat byl snmem k návrhu posl. Fota závažný dodatek, návrh rozpotové
komise valn omezující, dle nhož sluší návrh ten tak vykládati, aby ne-

nastala nepomrná kolise ve služném uitelstva IV., V. a lU. t. platební,—
že plat uitelských sil s vysvdením zralosti má se zvýšiti až na 900 K
a základní plat uitelských osob se zkouškou zpsobilosti na obecných
školách až do 1200 K a na mšanských až do 1600 K. Proved e-li zemský
výbor toto usnesení snmovní o zatímních pídavcích, zvýší se žebrácké

píjmy vtšiny uitelstva posledních tíd platebních o 50, 90, 100 zl., což

vzhledem ku zvýšeným pomrm drahotním rovná se pouhé almužn. Ve-
škerý výdaj na tyto zatímní pídavky nebude initi ani 3,300.000 K.

Snmem povolený obnos 4,750.000 K se tedy nevyerpá, nepoužito z nho
zbude asi 1,450.000 K. Nemén strádajícímu uitelstvu tíd ostatních (III.,

II., I.) nedostane se zatímního pídavku žádného, a snm k tomu pro-

stedky povoHl.

O provedení usnesení snmovního radil se zemský výbor již nko-
likráte. Z jednání jeho je patrno, že se mu jedná o to, aby povolené
zatímní pídavky hodn pozd uitelstvu se dostal}'. V poslední, v tchto
dnech konané schzi zemského výboru usneseno teprve, aby »zemská
útárna vyšetila zevrubn finanní výsledek provedení tohoto usnesení,

aby se požádal zemský úad školní o mínní v této vci, jakož i o sd-
lení, zda by po pípad vláda byla ochotna svoliti k poskytnutí tchto
píspvk osobních a spolupsobiti pi opateních, která by se jevila nutná
na provedení zmínného usnesení snmovního.* Jak patrno, hladovící ui-
telstvo posledních tíd platebních si ješt poká, než tu povolenou almužnu
od zemského výboru dostane. Je po volbách do íšské rady, a písedící

zemského" výboru, posl. Herold, interpelace svoje odloží zase na píhod-
njší dobu ped blížícími se volbami do snmu zemského.

Pi volbách do íšské rady zvolen byl poslancem z uitelstva pan
Jos. erný, kandidovaný stranou národního dlnictva za podpory strany
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radikáln státoprávní a radikáln pokrokové. Není pochyby, že mže býti

dobrým strážcem svobody školy a uitelstva na íšské rad. Posl. J. erný
byl dosud hlasatelem éthisování lidu. Ve stran národního dlnictva, k níž

se veejn pihlásil, bude míti pdu pro éthisování nad jiné vdnou. Za-

íti mže s éthisováním hned od hlavy národního dlnictva, posl. Klofáe.

Krise v uitelské organisaci dostoupila vystoupením nejvtší jednoty

uitelské, pražského »Komenského«, svého vrcholu. Pedsednictvo Ústed-
ního spolku, které mlo dosti odvahy viniti lenstvo pražského » Komen-
ského* z protiorganisaních snah, nemlo tolik statenosti odvolati svá

obvinní, ani když se o jejich nicotnosti pesvdilo. Protiorganisaní

snahy mlo samo pedsednictvo Úst. spolku, když v dvrném sdlení

vyzývalo uitelstvo venkovské, aby se proti pražskému » srazilo v jeden

mohutný šik«. A mlo by býti pece hlavním úkolem pedsednictva Úst.
spolku brániti tomu, aby v tídní organisaci uitelské netvoily se tídy
nové, t. j. tída uitelstva venkovského proti mstskému a obrácen.

Nový len organisace uitelské pražský klerikální editel a pedseda
»Besedy Uitelské* K. Bulí pokrokovostí organisace dosud nenasáknul.

V tchto dnech staten se pimlouval za to, aby místa pstounek na

školách mateských svována byla jeptiškám na úkor svtských pstounek,

jichž celé ady jsou bez místa.

Zatím, co Ústední spolek jednot uitelských octnul se špatným ve-

dením na šikmé ploše, ztrativ lenstvo nejvtší jednoty své, jakož i valnou

vtšinu lenstva Jednoty mš. škol, mže se »Ddictví Komenského* po-

chlubiti adou úspch, znaících, že toto literární sdružení uitelské do-

brým vedením je na cest stálého vnjšího i vnitního rozvoje, V po-

sledním správním roce vložilo do rukou svého lenstva vynikající Ulehlovy

»Listy paedagogické«, nejvýznanjší to v poslední dob projev u:itelstva

eskoslovanského a prof. Školy peklad výborného spisu Kiddova »Sociální

vývoj «. Mimo to uinilo poátek s vydáváním »Encyklopaedické knihovny*.

Dva svazky této potebné pro uitelstvo publikace, t. j. Steinichovy » Po-

átky zempisu hvzdáského* a Wimmerova »Botanika« již vydány, tetí,

t. j. Ulehlovy »Djiny mathematiky*, jsou v tisku. Také na mládež pamato-

váno publikacemi velmi šastnými. Vydán pro ni »Ruský sborník*, soubor

to vhodných ukázek spis Tolstého, Turgenva, Garšina, Lesková, Dosto-

jevského. Nádhern vypraveným »Jarem* uinilo »Ddictví Komenského*
velmi šastný pokus o ryze umlecké dílo, mládeži urené. Sdružení toto

vydává pro uitelstvo revue »Paedagogické rozhledy*, dobe ízené J. Mra-

zíkem. Také finanní stav »Ddictví Komenského* je velmi dobrý. istého

jmní vykazuje slibné sdružení toto 23.673-74 K; lenstva ítá 1532, tedy

dosud zlomek uitelstva pomrn malý. —
Ve vídeské »Die Wage* pojednává prof. Eug. Schigut o rakouských

školách odborných. Je mu podivným, že Rakousko, které pokud se importu

a exportu týe, zaujímá v Evrop ne píliš estné místo šesté, svým škol-

stvím odborným mnohé jiné státy daleko pedí.
V Rakousku jsou nyní následující kategorie prmyslových a obchod-

ních škol odborných : emeslnické a pokraovací školy, k nimž pípravu

podává škola obecná; nižší (dvoutídní) školy odborné, vyžadující pípravu

ve školách mšanských ; vyšší odborné školy (státní prmyslové, obchodní

akademie) s pípravou na školách mšanských nebo nižších stedních a
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školy vysoké, požadující pedpravné vzdlání z vyšší stední školy. Mimo
tyto uvedené kategorie škol je celá ada speciálních ústav vzdlávacích

všech obor, privátních i státních.

Hlavní vadu organisace tohoto školství vidí prof. Schigut správn
v tom, že jednotlivé kategorie nejsou v nijaké organické spojitosti, že vyšší

kategorie nenavazují, jak by se pirozen díti mlo, na vzdlávací materiál

kategorií nižších. Základní touto vadou trpí, jak jsme již nkolikráte na

tchto místech mli píležitost vytknouti, organisace rakouského školství

všeho. Každá z jednotlivých kategorií škol odborných pipíná se k nkteré

kategorii škol všeobecn vzdlávacích, t. j. bu k obecné, mšanské nebo

stední škole. Je-li s tímto uspoádáním spokojena praxe, život, tyto zde

nejpovolanjší initelé, na to se pi organisaci nehledlo, kritika pak toho

si nevšimnula.

Skutený život nedává absolventm jednotlivých kategorií škol od-

borných nijaké záruky, že jim vhodné místo pro jich síly bude opateno.

Jediný stát pijímá do svých služeb absolventy škol vysokých. Všude jinde

v život není vysvdení, ale skutený výkon rozhodujícím pro uchazee
o místo. Prmyslníci, obchodníci z pravidla málo se starají o to, jakou

školu kdo absolvoval, jakého vysvdení nabyl, ale o to, co kdo dovede pro

závod jejich pinésti. Naplnní odborných škol rakouských vysvtluje si

prof. Schigut jedin právem 'na jednoroní službu vojenskou, které se ab-

solventm mnohých škol odborných poskytuje. Mnohé dvoutídní obchodní

školy práva jednoroního dobrovolnictví absolventm svým neposkytující,

musily býti na p. pro nedostatek žactva pemnny v odborné školy stední,

které teprve tím, že práva toho absolventm svým podaly, žactvem se na-

plnily.

Vadou je, že ne skutený život, ale byrokracie rakouská jediná jest

rozhodujícím initelem, uebné plány odborných škol osnujícím a na jejich

vnitní a vnjší rozvoj vliv majícím. V jiných kulturních a prmyslových
státech jest odborné školství ponecháno samostatnému rozvoji. Stát v rozvoj

jeho, zvlášt vnitní, nezasahuje. Tím se vysvtluje, že v takových státech

vznikají a trvají školy, které životním pomrm skuten odpovídají. Vnitní
jejich organisace pipíná se pln k životu. Vzorem jsou vysoko rozvinuté

odborné školy ve Švýcarsku a Nmecku.
Naše stední školy jsou dle mínní prof. Schiguta na nejlepší cest

státi se školami odbornými. Každá reorganisace stedního školství smo-
vala dosud nepímo k tomu, aby reálka stávala se ím dál tím více pí-

pravou pro techniku, gymnasium pak pípravkou pro universitu. Profesor

Schigut žádá, aby se tímto smrem pi budoucích reformách dále šlo,

a stední školy, aby na vyšším stupni svém pipravovaly chovance vždy

více pro vzdlání odborné. NiŽší stední školy (reálné i gymnasijní) mly
by se spojiti v jedinou, všeobecnou pro každé povolání duševn pipravující

stední školu s vyuováním moderním jazykm. Vyšší stední školy pak

mly by se stávati školami, vždy více k odbornému vzdlání svých cho-

vanc pihlížejícími.

Novou reorganisaci školství pedstavuje si prof. Schigut následovn.

Ku tytídní škole obecné s pokraovací školou pro žáky, kteí by na

vyšší vzdlání školské neaspirovali, družila by se všeobecná šestitídní

škola stední, poskytující absolventm svým úlev pi konání služby vo-

NAŠE DOBA. R. VIII., c. 4. 1901. 2f). ledna. 20
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jenské. Dalším stupnm nové organisace školské byly by odborné školy

stední (3 až 4tndní), dlící se dle odbor na školy gymnasijní, prmy-
slové, technické, obchodní a hospodáské akademie. Na tyto navazovaly

by, jako nejvyšší stupn školství, university, techniky, vysoké školy ob-

chodní a zemdlské.
Diagram iticky znázoruje prof. Schigut vc takto.

Nynjší organisace.

Obecná škola (5 t.)

Mšanská (3 t.) Nižší stední (4 t.) Nižší odborná (2 t.j

Odbor, sted. (2—4 t.) Vyšší stední (4 t.)

3 kategorie (gymn.) (reálka)

universita technika

Prof. Schigutem navržená nová organisace.

Obecná škola (4 t.)

Pokraovací školy.

1

Všeobecná stední škola (6 t.)

Odborné stední školy (3— 4 t.)

(gymnasia, prmyslové, technické školy, obchodní a hospodáské akademie)

Odborné školy vysoké 3— 4 t.)

(university, techniky, vysoké školy obchodní a zemdlské.)

Prof. Schigut oekával by od této navržené organisace mnoh^^ch

výhod. Dle jeho mínní neztenila by se míra všeobecného vzdlání, které

místo v nynjší 7—8 tídní stední škole, podávalo by se ve všeobecné,

jednotné stední škole šestitídní. Studium klassicismu mohlo by se sou-

asn v ní pstovati se studiem moderních jazyk. Absolventm navržené

všeobecné školy stední poskytly by se výhody jednoroního dobrovolnictví.

Absolventi nové stední školy ve studiích dále pokraující, vstoupili by do

jedné z navržených stedních škol odborných, kdež by síly jejich již od-

born tuženy a pro vysoké odborné školy náležit pipraveny byly. V tom
by vidl prof. Schigut velikou pednosf ped nynjí organisací, požadavk
doby nedbající.

Význanou známkou dnešního školství jest, že se stále víc a víc

specialisuje. Návrh prof. Schiguta je dalším krokem této specialisace škol-

ství. Kdo chce býti dnes ve spolenosti užiteným, musí se státi specialistou

a pi obmýšlených reorganisacích školství musí se k tomuto faktu náležit

pihlížeti. Veškerá výchova školská pak musí jíti ve smru této speciali-
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sace, musí hledti k tomu, aby chovanci postupem doby vzdlávací stávali

se vždy víc a více specialisty. Prof, Schigutem nastínná organisace školství,

hledící ku vzpomenuté specialisaci školství má jist mnohé pednosti ped

organisací nynjší, revise nutn vyžadující. —rt\—

Literární a umlecké.

Literatura pro miádež

:

knížky umlecky vypravené; knížky prosté.

Od Mikuláše do Vánoc výkladní skín knihkupecké stkvly se, jak

obyejn, samými tém obrázkovými knížkami pro mládež. Z obálek

i z otevených knížek kielo to a veštlo barvami jako ty trubky a pí-

šalky na Mikulášském trhu Staromstském a svítilo pozlátkem jako tam ty

metly, epice a ornáty svatých Mikuláš. Jestliže jsme nahlédli do tch
knížek, podivili jsme se, jak ve mnohých veršíky pod obrázky byly bu
blíženci tam tch na trhu, zdobících rzné výtvory perníkové tvar prae-

historických, anebo aspo draly se do jejich píbuzenstva. A v tch lepších

a v neveršovaných bylo tolik ješt slzavé vody, že, kdyby se z tch ádk
provalila a v noci mrzlo, regály knihkupecké objevily by se ráno s vý-

zdobou dlouhých rampouch.

— Ale což ! Pro dti je to dobré. My jsme ani toho nemli.

Nakladatelm i spisovatelm toto stanovisko rodi, zdá se, je zcela

vhod. Ty vci takto mnoho nestojí, ani nákladu, ani pemýšlení, prodávají

se strašn draho a kupovat se musí. Vždy je tu chvála Bohu tolik dtí!

Na tudíž chtít víc ! Spokojí-li se kdo margarinem, na bych mu podával

zdravé, vonné, zlaouké máslo? . . . Ale toto stanovisko chytrých málo
šlechtí ty, kdož na nm stojí, zrovna jako není poctou druhým, že ku-

pují a platí margarin za máslo. Co by to bylo za poplach, kdybychom
otázali se nkterých maminek, zdali je to pravda, že prý dávají svým
dtem místo hovziny — ó, hrza ! — koninu ! Do mdlob by padaly. Ale

mysl dtskou živit, ba i pecpávat ním nezdravým, nevkusným, ah, to

už se nepokládá za spoleenský hích a vbec ne za hích.

Slovem — voláme po obrázkových knížkách pro mládež, aby byly

výrazem umleckým.

— Ale co pak je toho teba? — namítne leckdo, ba vrhne ješt
zlostný pohled. Je tolik urputných nepátel zdokonalování. — Dítti do-

staí všecko, i nejprimitivnjší obrázek. Na tu teba umleckého výrazu?

Jest ho teba. Jde tu o prvé dojmy, které dít vnímá a které za-

kóeují se v duši jeho na vždy. Aby tyto prvé dojmy byly co možná
nejhlubší, v radosti a kráse nejistší, o to poctiví vychovatelé musejí se

pece tak pirozen starati, jako každý stará se o svou kvtinu v kvtinái,
aby dostalo se jí nejlepšího svtla, svžího zalévání atd. Že dítti dostaí
každý, i nejprimitivnjší obrázek, jest ovšem pravda. Ale dít zvedne také

20*
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a skoupne s chutí lecjakou ranní padanku pod stromem. Zdaliž takové

výjimené pípady máme povyšovat na pravidla? Práv ony volají hlasit

po lepším opatení a uspokojení dtské chtivosti a zvdavosti. »Vzpomí-
náme ú všichni na malé devoryty v knihách našeho mládí. Tato nevy-

mazatelnost nejrannjších dojmii literárních a malíských dokazuje nejpád-

nji nutnost dobrých a umleckých dl pro dtskou svtnici a školu.

Každé dít, a mohli bychom íci, každý lovk vnímá více svýma oima
nežli svýma ušima, i myslím, že bychom mohli mnohem více tžiti z této

okolnosti, « praví Walter Crane.

Poupti slunce, dítti radost! A kdo dovede nejpvabnji vyjádit

mladost-radost, aby vyjádení to strhlo každého,' mladého i staršího, pln
zachyceným životem, vytrysklým smíchem, jiskivou veselostí, zdravým
dechem pravého života, a aby vzbudilo chu k životu, lásku k životu,

energii, samoinnost? Kdo to dovede? Jen umlec to dovede.

Chopili se také umlci, básníci i kreslíi, ale hlavn kreslíi, evropští

i amerití, výbavy dtských knížek.

Anglickým umlcm náleží est, že už sto let mají na starosti a

laskavé péi pohádkový svt dtský. Hlavn však v posledních tech de-

sítiletích souinností pedních svých len snesli už — o em my sníme —
skutené poklady mladým pokolením anglickým. Nikde jinde není tolik

umlc-illustrátor knih dtských, jako v Anglii. Je to hotová výprava

pro zlaté rouno poesie, které oni vidí ukryto v dtském srdci. Je to hotový

útk do dtství ped hamižnou skuteností. Snad takto záliba ta dá se

také vysvtlit. Tato Anglie umlc a myslitel —- nebo není na svt
jen Anglie Chamberlain a Cecil Rhodes, jak samo sebou se rozumí —
stane se každému, kdo ji blíže pozná, nevýslovn milá a pitažlivá. Walter

Crane zahajuje skvlou tu adu. Vzdlav se, jak sám vypravuje, na kres-

bách a malbách mistr vlašských, pedevším na ranní škole benátské,

potom na kresbách Diirerových, na skulpturách parthenonských v Britském

museu, hlavn však osvojiv si pednosti umlc japanských, což prý bylo

rozhodnjší než všecko ostatní, dal se do výzdoby a illustrování knížek

dtských. Jaká dkladnost a opravdivost ! Podle toho byl také úspch
veliký, trvalý. W. Crane s pítelem svým Randolphem Caldecottem a se

si. Kate Greenawayovou povznesli dtskou knížku na vysol ý stupe um-
lecký, umlecky v ní vyjádili svou duši, veselou, istou, dtskou duši,

a uinili knížky ty potšením všech, kdož schopni jsou radosti, mladých

i starších. Za tmito temi kreslíi poety vystoupili jiní a pipojili se

s nadšenou láskou a pracovitostí k jejich smru a innosti, ale zcela

samostatn: Robert Anning Bell, Charles Robinson, H. Granvill Fell,

A. Gaskin, pí. Gaskinová, sleny Alice B. Woodwardová, Alice M. Mitchel-

lová, Winifred Smithová a jiní a jiní, všichni rozmilí a vzácní, aristokrati

perokresby, ale demokrati srdcem. Pekvapuje asi znaný poet umlky.
Ale je to vc pirozená, že žena má tak jemné porozumní pro život

a svt dtský a lne k nmu i v umní. — Doporuuji alespo — koho

to zajímá — ti ze šilinkových obrázkových knížek W. Cranea (W. Crane's

Picture Books): »Little Red Riding Hood«, »Puss in Boots«, »The fairy

Ship«, nebo ponkud dražší »The Baby's Opera«, »The Baby's Bouquet«,

»The Baby's Own Aesop« (po 6 K) ; nebo ro:&košnou dtskou knihovniku
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»The Banbury Cross Series« — výbor nejpknjších pohádek a popvk hdo-

vých, s velikým vkusem illustrovanou od jmenovaných už mladších angli-

ckých umlc a umlky, tištnou na runím papíe, origináln vázanou,

a to všecko za šilink svazek! Vyšlých dosud 12 knížek kdekol.v sestáné

majetkem malých tenáv, stane se jist nerozluným lenem rodinným

na vždy; zstane hostem svrchovaného vkusu a taktu a srdené veselosti.

Zvlášt dva svazky pohádek, illustrovaných od R. Anninga Bella, a svazek

Ezopových bajek, velmi vtipnými obrázky doprovázených od Ch. Robinsona,

jsou pímo dokonalou ukázkou dtské knížky umlecky vypravené, a
s kterékoliv stránky hledíme na ni. Od téhož Ch. Robinsona jsou ješt dv
knížky pro dti illustrovány — »The Chils World« a »A Chils Garden

of Verse« — plny veselé a nžné poesie. Zrovna taková je k minulým
vánocm vyšlá knížka s obrázkjt K. Greenawayov »The Apfil Baby's

Book of Tunes«, pozoruhodná též trefným tónem vypravovacím.

Z amerických umlc zvlášt Heywood Sumner vyzdobuje a illustruje

rozkošn a s humorem dtské knížky. Ale vidl jsem jen malou ukázku

z nich.

U ostatních germánských národ není takového hromadného snažení

v tomto oboru, ale vynikají tam po rznu znamenití pracovníci.

Norské národní povsti, jak je vypravuje Asbjornsen, illustroval smle
a rázovit, s úchvatným vystižením severní pírody Erik Werenskiold.

Dánského knížete pohádká, Andersena, doprovází na píjemné cest
mladým svtem srdcí, jenž je dosud pes všecku páru a elektinu hodn
prostranný a svží a fantasii pístupný, mistr Hans Tegner, básník-kreslí,

umlec s bohatým a mnohos ranným talentem, s hravou fantasií, s jemným
i, když je teba, bískavjším humorem, s dobromysln satirickým úsm-
vem, nu slovem, dobrý spoleník Andersenv. Andersenovy pohádky
s tmito kresbami vjí^cházejí zrovna nákladem Fr. Simáka, pekladem
Vrchlického, a vítáme a doporuujeme je upímn.

Nmci nemají pi své velikosti velikého výbru. Musejí sáhnout ke

starším umlcm, ke Schwindovi, Ludvíku Richterovi a Speckterovi. Ale

mohou sáhnout k nim s radostí a chutí. Schwind jest i u nás známý
malí pohádká, jenž tak opravdov se vžil do svého nadpirozeného svta,

až v nj i vil. A umlec, jako jest L. Richter, ten milý Sasík, jest

pravým požehnáním pro národ. Pracoval nejjednoduššími technickými

prostedky, ale co všecko uml vypravovat mladým oím, jaké svátení

nálady uml vkládat do mladých srdcí, jakou spokojeností a veselostí uml
je vyplovat, jak utvrzoval v nich povahu, jak prohluboval v nich lásku

k rodné chalup a pd atd. ! Kolik to pokolení odchovalo se, odchovává

se a ješt se odchová jeho obrázky znázorujícími veškeren život lidový, po

celý as roní, svátení i všední, vnitní i zevnjší! My máme též po-

dobného Richtera, stejn vroucného, ale pi tom rázovitjšího — Mik. Alše,

ale nedovedli jsme ho dosud tak úpln oceniti a vzácné síly jeho vy-

užitkovat na prospch mladých našich pokolení, jako Nmci svého Richtera.

Mladší nmecké talenty, zvlášt ty, které se kupí okolo »Jugend« a které

vydaly letos prvý svj pokus »Márchen ohne Worte«, psobí sice deko-

rativnji, než ti starší, ale chybí jim vroucnost a nehledaná naivnost

tch starých.
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Z románských národ Francouzové mají znamenitého zobrazovatele

dtského života. Je to Boutet de Monvel, jenž illustroval lidové písn
francouzské, výjevy z dtského života a historické povsti pro mládež.

Jeho »Jeanne Arc« je skvlým vzorem pée a dkladnosti, jak pedvádt
historické výjevy, aby plným životem uchvacovaly mladou mysl.

Ze slovanských národ nejvtší pée o obrázkové knížky umlecky
vypravené jeví se u Rus. Vidíme tam totéž v zaátcích, ale už krásných,

pekvapujících, co u Anglian je v plném rozvoji a rozkvtu. Nkolik
vynikajících umlc dalo se do illustrování pohádek, a všecky tyto jejich

práce smle se mohou piadit k ostatním evropským. Na prvé místo

stavím Helenu Dmitrijevnu Polenovou, záhy zemelou na velikou škodu

ruského umní, duši pekrásnou a umlkyni mnohostrann nadanou. Její

obrázky k pohádkám pekvapují svou originálností v invenci i provedení,

svou pohádkovostí, poetiností, srdenou naivností a nkteré skvostnou

barevností a dekorativností. Na nic pranicím nepipomínají, jen svou výší

umleckou pipomínají nejlepší jména pedešlá. S. V. Maljutin je druhý

umlec pohádkáf, jejž nejveleji doporuuji našim tenám. V kresb
je trochu primitivní, ale zdá se, že schváln, práv k vli naivnosti, za

to v barv je velmi psobivý. On také jen akvarelovými kresbami vyzdobuje

pohádkové a písnikové knížky. Tak na p. Puškinovu »Pohádku o caru

Saltanovi« — je pímo radost vzít ji do rukou. A poslyšte vc neslý-

chanou ! Tato pohádka, nádhern vypravená, s 20 barevnými a vyzlace-

nými obrázky a s podobnou obálkou, dle akvarel zhotovenými, stojí —
25 kopejek. A nevydává to dobroinný spolek, nýbrž nakladatel A. J.

Mamontov v Moskv. U nás stála by nkolik korun . . . Také malí
Nesterov, Korovin, jenž vzbudil sensaci svými dekorativními malbami na

výstav Paížské (a odnesl si zlatou medaili), Lanceray a Bilibin podali

velmi pkné ukázky originálních illustrací pohádek a povídek.

Což u nás? Nejsme — to jest, nem.usili bychom být tak chudi, jako

jsme. Máme Jos. Mánesa, ale nevyužitkovali jsme ho ješt pro dti,

jeho, jenž zobrazoval život dtský a rodinný jako málo kdo jiný. Máme
Alše, ale on ponechán je stranou, nedochápán, on, s takovou zásobou

humoru, a našeho humoru, specificky eského, s kresbou tak výraznou

a pi tom prostou, s takovou láskou k životu dtskému, ponvadž sám
jej vesele zažil. Jeho výborné kresby pérem, jako jsou na p. v knize

»Našim dtem«, nezstávají ani o vlas za anglickými. Máme Schwaigera -

—

on sice illustroval Wiesnerovi knížku pohádek, a je to chlouba naší

obrázkové literatury pro dti. Už ta obálka chichotavá ! Ale divno, že

umlec s takovým skvlým humorem, když byl prvý pokus svj tak

skvle provedl, nebyl už vyzván, aby illustroval nové a nové knížky pro

dti. To je nevysvtlitelno.

Konen letos »Ddictví Komenského« uinilo opt pokus o obrázko-

vou knihu pro mládež, umlecky vypravenou, a vydalo »Jaro«. Vidt, že

všímá si pokroku ve vcech vychovatelských také tímto smrem. A na-

kladatel našeho msíníku pokusil se o podobnou knížku pro mládež a

vydal »Povídku o svatb krále Jana«, též umlecky vypravenou. Není to

vc tak snadná, opatit text dobrého, zdravého jádra a k nmu píbuzné

illustrace. Oba pokusy se znanou mrou zdaily, a možno knížky ty
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doporuit každému ; vynikají nad adu tak zvaných obrázkových knížek,

jarmareních to výrobkíi. Ale ponvadž pikládáme velikou váhu podob-

ným knihám a potebu jich pokládáme za velmi dležitou, neobmezíme se

pouhým doporuením, nýbrž poukážeme na rzné stránky, textové i illu-

straní, které nás neuspokojily — s umleckého stanoviska.

Hned obálka »Jara<', kterou p. Preissig poslal z Paíže a která do-

konce v Paíži provedena, zaráží. To má být jaro našich dtí? Ta dívina
neveselá, ba už blaseovaná, která koketn sedí, jakoby jí zrovna komorná
mla upravit vlasy, ta dívina že má být pedstavitelkou našich dtí,

symbolem naivnosti, veselosti, jiskivosti, srdenosti, zvdavosti, udivenosti?

Ne, ne, i v Paíži dti zstávají dtmi, a Boutet de Monvel, který tak

rozmile kreslí francouzské dti, ani jednou nenakieslil takového dítte

nedtského. Ale ani dekorativn obálka ta nepsobí. Ty divné, nepiro-

zené oblouky kvtové — nevíš, jsou-li to obrovské, cukrovým kvtem
obalené rohlíky i jakési kvetoucí mamutí kly — z chatrného stromku

visící, nepsobí vábn ani ladn. Je to pepírodovaná píroda. Kdo pe-
trumfne skutenou rozkvetlou jablo? A pec myšlenka kvtinové dekorace

byla dobrá. Ale pak by to muselo býl vskutku dekorativní, jako to s ve-

likým pvabem vyvádí Christiansen. Preissigova obálka myšlena je plaká-

tov, a tu je na svém míst. Byl by to jist pkný plakátek, na p. na

voavky, na vonná mýdla a pod., kde už snese se, ba vyžaduje se trochu

i mnoho rafinovanosti a lesklé povrchnosti. Tu jsou podmínky zcela jiné.

Ale u obálky na knížku dtskou chceme veselé srdce, pedevším srdce,

a duši, jasnou, vroucnou umlcovu duši vidt, slyšet a všude cítit;

virtuosní ruka už se pedpokládá.

Co se obsahu týká, básn v »Jaru« rozhodn nejsou pro dti; jsou

pro dosplé. Jak má dít porozumt veršm »a zem poslouchá dojata

a tuší v adrech poupata a erstvou hlinou voní« ? Mže ono si pedstavit

zemi jako ženu — »tuší v adrech poupata« ? Snad jak si ji Chodo-
wiecki zobrazil? A co se týká jiných, pestame už probh cpát do dtí

politickou a historickou rétoriku, pro kterou nemohou m;t porozumní.
Vždy zralý tená s dobrým vkusem vybere si jen sem tam nkterou po-

dobnou báse. Nikde jinde necpe se do malých dtských hlav tolik verš,

asto tak sentimentálních, ba fukavých verš, anebo zas plan rachoti-

vých, naprosto nezáživných, jako u nás ; a myslím, nikde jinde není

u dosplých tolik nechuti k veršm, jako u nás. Vysvtlení je tuto.

Znechucují je mládeži už, než jde do školy, a znechucuji je mládeži po

celou skoro dobu školní. Mládež je ve verších nesmírn vybíravá. Má
smysl jen pro jasn vyhranný verš, hudební, s nejsnadnjší deklamací,

rýmy jako binkavé ostruhy husarovy, veršíky musejí znít jako zvonivé

rolniky, musejí se do sluchu dtského pímo vezávat. Jinde, na p.
v Anglii, i na Rusi, ale hlavn v Anglii, vybírají s velikou chutí do

dtských knížek veršíky veselé, lidové popvky, pi nichž dti srden se

rozesmjou, a skvostný obrázek prodlužuje jen ten srdený smích.

Z vážných pak vybírají a illustrují ty básniky, které komposicí,

myšlenkou, citem, vbec veškerým výrazem jsou pravé kíšalky — pr-
hledné, jasné, isté, vábivé a vždycky prosté. A bývají to hlavn lidové

písn. Ty jsou svým duchem i tónem nejpístupnjší dtem, protože nej-
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pirozenjší. Tady jsou ukryty ješt poklady, nevyužitkované a ^ležící

v hromadách ped rukama. Pro umlce kreslíe rovnž nepebrané poklady.

Což pak my jich nemáme? Vezmte jen Erbena, vybírejte nejlepší písn
a popvky, ím veselejší, tím lip, a otiskujte je! A, kreslíi umlci,
illustrujte je! Hned na prvé stránce máte ukolébavku; Smetana po ní

sáhl a zanechal nám skvost; Sucharda po ní sáhl a zanechal nám druhý
skvost. Penášejme na dti zddné bohatství lidové poesie, popvky, písn,
hádanky, dtské hry, ptaí e atd., jak je toho Erbenov sbírce a u Bartoše

plno. K tomuto prazdroji národnímu je nejdíve vome. — A ješt slovo

k básním »Jara«. Pohádka »Kamenná princezna« zní sice pkným tónem,
ale je pro dti rovnž nejasná, neprhledná. A pak — co je po takové

pohádce pro dti, kde její rek Lála nakonec princeznu Vlušku »šasten
obejmul a v polibku mlhou se rozplynul, jak obláek polibkem slunce mizí« ?

To je tolik, jako bych dával dtem krásná jablka, ale jakmile je chytnou do
svých ruek, krásná jablka se jim v rukách rozplynou . . . To je zásadní ne-

pochopení dtské pohádky. Namítne snad nkdo : je to symbolická po-

hádka. Dobrá, ale pak ji otisknte jinde. Dti pro takovou symboliku
nemají a nebudou míti smyslu. Dti chtjí mít hrdinu, a ten jejich hrdina

musí zvítzit a s princeznou se oženit a dobe se mít, zvlášt když on také

dobrým lidem pomáhal, utiskovaných se ujímal atd. A tak tomu chtjí

hoši i dvata. To jest jeden z hlavních princip pohádky.

Ale tyto veršované práce zabírají na štstí velmi málo místa; de-

setkrát tolik je prosy dtskému vku pístupné a vhodné, a z ní nejvíce

místa zabral kruh pohádek — knížka v knížce — » Pohádka o tech po-

divných tovaryších* od V. íhy, jenž napsal též » Povídku o svatb krále

Jana«, vydanou nákladem Laichterovým. V. íha (Dr. V. Tille) vystupuje

v obou tchto pracích jako velmi obratný pohádká a vbec vypravovatel.

Jeho obšírná studia lidových pohádek vbec byla mu vydatnou prpravou.
Vypravuje plasticky a jadrn, s podrobností epickou, která pípadn osv-
tluje okolí; oživuje všelikými veselými perývkami proud vypravování;
dovede vzbuzovat náladu a také ji udržovat; zná zblízka lidový život

a zpsob jeho vyjadování, podle toho zbarvuje také e, ve které je mnoho
rázovitosti, zbarvuje ji sem tam moravismy; nevtírav prozírá ze všeho

vypravovaní spravedlivost, dobrota, pomoc bližnímu, láska k prostému
lidu, ujímání se utiskovaných; vesele všude projevuje se chu k životu,

energie, odhodlanost; milý dech lásky k svobod provívá obma knížkami.

»Povídky o svatb krále Jana« líbí se mi více. Úvod k nim »Jak se hosté

sešli v lesní hospod« je rozkošný obrázek náladový, jenž na vždy vryje

se v pam mladým tenám.

» Pohádku o tech podivných tovaryších* illustroval Jaroslav Panuška
;

»Povídku o svatb krále Jana« L. Novák. Panuška je rozhodný talent

krajináský a pohádkáský. Má smysl pro humor, nevyhnutelný pro vy-

pravování pohádek a slovem a pérem ; má smysl pro naivní hyperbolisaci,

ale nenalezl ješt své míry. Mnoho ješt v jeho pracích je nedokresleno.

Cítit chvat, s jakým to hozeno na papír, a necítit dosud té rozkoše a zá-

libnosti, kterou umlec musí sám pociovat svým vlastním vypravováním,
že nerad odtrhuje se od nho, že prodlévá a shlíží se na každé linii, na
každém tvaru. Discipliny, které talent ím vtší, tím více potebuje,
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a které se musíme podivovat u všech tch díve jmenovaných umlc,
s malými výjimkami, discipliny tu ješt všude není. Titulní kresba jest

jen buršikosn a poloviat nartnuta. Má to být a není napovzená po-

hádka. Hlavní zájem je, bude-li princezna vysvobozena z moci draí.

A toho v kresb není. Ruský umlec Lanceray nakreslil (v loském »Miru

Iskusstva«) jako záhlaví podobného draka, jak svým ohromn dlouhým

tlem tvoí kruh, ale v tom draím kruhu kleí plaíc zakletá princezna.

To už je hotová pohádka. To je náladový úvod. Panuškv drak, ležící

hlavou na klín smutné princezny (píliš podobné staroímskému princi —
strana 33.), pipomíná mi — nemohu se ubránit tomu, a naprosto jsem

dalek všeho podezívání — stále a stále BockUnovu »Felsenschlucht« . . .

Krajina, dobe kreslená, hodí se místy do cestopisu, ale nikoliv do po-

hádky. Také jeho architektura není všude pohádková. Jak jen jsem pohledl

na jeho »Skalní hrad«, bezdky hledal jsem dole název jeho; myslil jsem,

že to illustrace k následujícímu njakému cestopisnému lánku. Takové

uritosti pohádka nemiluje. Co je pohádková architektura, ukázal Maljutin . . .

»Obi pod hradem« nepíisobí pranic obrovsky. Ale zdailých obrázk je

pes to vše dosti: »Draí ob«, »Ková se staíkem*, »Chaloupka ve

skalách*, »Draí oi« a j.

Illustrace Novákovy dosti piléhají k rázu povídek, ale jsou nesmlé,

zdrželivé, píliš skromn doprovázející text. A chytají se po vtšin scén

veselých a smšných, pece jako by se bály popustit uzdu. »Dlouhý ba-

revný prvod« není píliš dlouhý; osm lidí ped králem a královnou,

a za králem jen málo zetelná hlava! Tu byla píležitost k rozvinutí

nádhery, jejímž stedem a vrcholem byl a musel být pirozen králov-

ský párek. Jinak skupina ta je živá.

Úprava obou knížek je pelivá a vkusná. Laichterova je praktitjší

:

má menší formát, pevnou vazbu, papír bez lesku, typy vtší, zetelnjší

a plastitjší.

Kruh pohádek vnován Schwaigerovi ; kruh povídek památce K. J.

Erbena. Erben — praví vnování — prý »žil v kouzelné íši barevných

stín, jež zrodily se v srdcích eských«. To snad ne? Pohádky pec nejsou

stínem eského srdce, by barevným. Snad »v kouzelné íši barevných

svtel a stín « ?

Skládání a illustrování knížek pro dti je vc velice vážná, ale také

velice milá. Kdež naleznete horlivjších, vdnjších a odevzdanjších te-

ná a divák, vyklada ? Také u všech pravých umlc cítit na jejich

kresbách, jak pracovali radostn, vesele a s nejvtší opravdivostí a peli-

vostí. Nesmjí takové práce být emeslné, kvapné, ledabylé. Teba tu cítit

duši hlubokou, rozveselenou, pohled i tón ei humorem prochvlý,

v každém slov, i v nejveselejším, ukrytou pelivost a vj^branost, vždy
tu jde o vc nejvážnjší, vždy tu do hry béete dtskou duši. A poí-
náte-li si opatrnji, když na klín béete neb pouze za ruku tílko dtské,

jaké teprv teba pozornosti, béete-li duši dtskou! Vždy pohádky pi-

nesla, jak Andersen vykládá, babika Víla, stará, stará žena, s moudrou,

laskavou, vrásitou tváí a s oima veselýma. A pišla ona v plášti

šarlatovém a s vysokým, špiatým kloboukem . . . Podobnou tvá, až

tiebas na ty vrásky, a podobné oi musejí mít všichni, kdož chtjí vy-
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kládat pohádky slovem a kresbou. Teba, aby také umlcova duše byla

v tu chvíli dtská. Teba, aby on byl pítelem tch malých, aby zajímal

se každým jejich slovem, smíchem, pohledem, pohybem ; aby se k nim

ml jako zmínná už Helena Dimitrijevna Polenová-, která pi svých ma-

líských studiích na venkov bývala obklopována zvdavými dtmi, a aby

ji nevyrušovali v práci, dala si od nich vypravovati pohádky, které si

také nkdy zaznamenávala, a mla tak píležitost vžívat se a prožívat celý

ten bájený pohádkový svt a vbec celý ten zajímavý život muzických

dtí . . .^) Ne každý dovede vykládat dtem, ne každý dovede jim psát

anebo kreslit. Co se textu týká, vedle starých lidových poklad pohád-

kových, povsových a zpvných je celkem málo spisovatel, kteí by

mli ve svém slohu všecky ty vlastnosti vnitní a zevnjší v míe tak

plné a bohaté jako onen prazdroj. Goethe, Andersen, Puškin, Tolstoj — na

p. Ale oni nepsali jen pro dti
;
proto jejich vybrané práce hodí se tak

výborn pro dti. Byli pirození jako jejich matka píroda. Naproti tomu
jist 90"/q knížek psaných pro dti nemá ceny pro dti. »Chceš-li psáti

pro mládež, nesmíš pro mládež psáti.

«

F. T.

Na obrázku dít nejvíce utkví. Je pirozený postup, že se pro dti

vydávají hlavn knihy illustrované. Psobí-li se jiným prostedkem, není

nad živé slovo. Ale živé slovo dávno již zahnáno z pástek a besed do

schzí politických, do spolk, ze života soukromého do života veejného.

Po knihách pro dti shánjí se nejen bohatí rodie, nýbrž i chudší. A pro

ty se nedlají nádhern vypravené illustrované knihy. Laciná umlecky
vypravená kniha pro dti, která bj se mohla dostat co možná všem dtem
do ruky — ó, do té máme ješt hodn daleko. Dv ti dokonalé knížky pro

dti, každá ve stotisících exempláích — to by byl ideál.

Ale k takovému ideálu nedá nám dojít spekulace nakladatelská. Ta
se vrhla na knížky pro mládež, jež mají svj jistý odbyt, stejn lan
jako na kalendáe pro lid. S výsledkem skoro stejným. Výrobu.kalendá
nekontroluje nikdo, spis pro mládež všímají si z pravidla jen uitelské

asopisy. Ale kdo z rodi bére ty na poradu ! Každý nakladatel vyna-

snažuje se spis autorv vpravit do pout spis školních nebo spis pro

mládež. Ty jdou.

Dít se uí ve škole záhy íst. Tajná radost rodi, vidt malé dít

u knihy sbírat si skákavé ádky, vtlauje mu do ruky knížku za knížkou.

Pirozená tkavost dítte vzbuzuje v nm nechut k etb. Tu umle brzy

pekonává a místo ní objevuje se obyejn hltavost v tení. Za as ji vy-

stídá úplná omrzelost a zase prvotní nechut ke knize. Odtud máme tolik

knihoven pro mládež. Vyrabitelé a nakladatelé vymyslili si odstínované

stupn mládeže. A pro každý z nich vydávají se — aspo podle jména
— zvláštní knížky.

') Staí jen podívat se na japanskj' kalendúík na rok 1901, v\-šlý práv
s anglick3''m textem u znamenité firmy T, Hasegawa v Tokyu a zobrazující »msíce
japanských dtí«, dvanáctero druh dtských slavností a zábav v roce, abychom se

pesvdili, s jakou až nžnou pelivostí, s jakou veselou zálibou japanští umlci
zobrazují život dtský. Tu není nic hudlaského.
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V poslední dob vyrojilo se nám hojn tchto plod literárních. ^)

V Bakovského »Dtské knihovn«, urené »tenám nejmladším*,

vyšla Všehochu od Jana Miloty. »Všehochu« ! Ten název dovede dít

málo upoutat. Jaký to nápad vzíí si za vzor pro dtskou etbu školské

ítanky se všemi jejich vadami ! Stídají se podle vyšlapané methody vf-

movaky s prosaickým vypravováním bez dvtipu skladatelského. LepŠí

verše bývají z pravidla parafrase lidových písní, ne vždy šastné. Na
dtem vpravovat bezduché rýmování, jako je »Vci v pokoji«, »Vci v ku-

chyni« ! »Postel, kamna, lenoška. Všák, obraz, podnožka. Skín, stl,

umývadlo. Stolice a zrcadlo. Knihy, sošky, kvtiny, Pohovka a hodiny*.

S pedmty kolem sebe se dít seznámí ze zkušenosti, bez týrání ducha.

Krom toho kniha pro dti by mla být po stránce jazykové co nejpes-

njší. A to o této knížce bohužel neplatí.

»Sbírka spis pro mládež« u téhož nakladatele pináší v ísle 48.

Pšenici a koukol od JUDra Josefa Košína (z Radostova). Podává »šest-

advacet povídek o dtech pro dti«. Psát » povídky o dtech pro dti«

(25 nebo 26) je vbec zalíbený koníek p. Košínv (posud mají ti sbírky

týž podtitul). Už v tom je naivnost. Dítti je ideálem »velký« lovk,
slyší o nm radji nežli o dítti. A k tomu ta ošumlá, olovná invence

nejvšednjších píbh bez záblesku jarosti dtské, bez jiskry vtipu. Dti

v »Pšenici a koukolu « jsou skoro napoád výrostci rodi slaboch. Potom

jejich sociální a paedagogická stránka. Pan Dr. Košín z Radostova líí rád

»milostpány« barony a rytíe; vychovatel, jenž musí poslouchat zbujného

klouka svence, píše list »milostpánovi«, otci svého žáka, penžníku
v Praze (str. 30) ; vesnická babika vzkazuje po vnoukovi školákovi

p. lékárníkovi v mst, že »mu ruku líbá« (již ped 60 lety!) a podobné

patolízalské vychování vpravuje se útlým dtem ješt na mnoha místech.

A k tomu ten sloh starých preceptor ped 80 lety! Ukázkou: »Pi každém
bílení se vynese nábytek na dvr nebo na náves a ist se umyje, a do

slamník se dá erstvá sláma, neb o tu na venkov není žádné nouze,

a otýpky jsou trochu vtší nežli ty, jež se prodávají v Praze, nebo zde

se velice podobají doškm a jak jsou drahé !« (str. 33). K tomu ty ne-

japné obrázky ! Místo dtí nadtí ddkové v strnulých posicích, neznalost

venkova. Smysl mají ješt prosté rtové obrázky, které si mže dít na-

podobit. Uchovej nás Pámbu ped takovou dtskou literaturou !

Nezvykle mezi dtskou literaturou psobí »Broukova pozstalost
I. Pohádky* (nákl. »Reformovaných Listú«). Nezvyklá je tato knížka svým
obsahem : chce podati dtem pouení též o tch vztazích lidského života,

o kterých se s dtmi nemluvívá, jež se u nás zastírají i dosplým (na p.
o novináích, nepkná konkurence dvou léka, kteí oba léí koktavost

a j.). Nezvyklá etba dtská bohatou vynalézavostí podání, nezvyklá svým
stilem biblickým, svou eí nkde starobylou, nkde s dialektickými výrazy.

Proudní života lidského je tu zachyceno allegoriemi, parabolami a podo-

benstvími. asto je toto zahalení dtskému rozumu hodn zavité (Pohádka

o erném broukovi. Pohádka o Dr. Mackovi a Dr. Náckovi a j.). Celou

knížkou proniká píliš zjevn tendence konfesioneln náboženská. Knížkou

je namíeno na innost dítte jednostrann rozumovou, nábožensky zaujatou.

*) Referuji jen o knihách zaslaných redakci.
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Rád bych vidl dít (dívku), které by, jak by se nauilo íst, sáhalo po
Bibli a .»zaala ji mít velice ráda. Kdekoli ji otevela, všudy cítila tu vni
andlskou* (str. 11.). Myslím, tm Broukm že by obzvlášt jedno chy-
blo — skutené dtství, dtská radost ze života.' Mezi jednotlivými »po-

hádkami« je znaný rozdíl. Od hluboké »Pohádky o tom, eho se hloupý
Honza nejvíc bál« až k upílišené, nevkusné »Poháce o Nepovídábl« jest

nkolik stup.

Trochu dosplejším dtem podávají se již souvislé delší povídky.
Známý vypravovatel dtský T. E. Tisovský vydal u Šimáka rozmarné vy-

pravování »Potulný kominíek« (s vyobrazeními K. V. Mutticha). Ku
vzniku knížky dala asi podnt výpravná hra »Královna loutek«, ped n-
kolika lety tak oblíbená. Z hrakáského krámu zmizela loutka, pedstavující

umounného kominíka. Zatím objevil se mezi lidmi trpaslií kominíek,
který se vejde dosplému lovku do kapsy svrchníku, živý, rozumný.
Autor provádí ho adou dobrodružství, pivádí jej do styku s rozlinými
lidmi. Své » píbhy skoro neuvitelné « spisovatel podává vypravováním
obratným, do nhož dovede vložiti pkná líení — snad až píliš podrobná
— rozliného života lidského, venkovského, zvíecího, spojuje vše hravou
invencí, která dovede všeliké pravdnepodobnosti lehce peklenouti.

Povídka »F. J. Anderlíkova« »Spolužáci« (vyšla ve »Sborníku
vybraných spis pro m]ádež«, kterou rediguje Anderlík sám a vydává
Em. Šolc v Teli) mohla by být dobe zaazena do klerikálního »Ddictví
malikých«. Má všecky vlastnosti publikací v oné sbírce: hledanou dobro-

družnost, nabubelou tklivost — chlapec sirotek z rodiny rázem schudlé

tlue se svtem od svého 10. roku a mní jednoho koovného i usedlého

pána za druhým, až zbohatne — odmna za dobré chování, pravdnepo-
dobnosti i hrubé chyby gramatické — vše na známou patronu povídkovou
naraženo.

Nakladatelská spekulace penesla dívjší jednostranné djišt z vlasti

amerických Indián do jižní Afriky, o které se nyní práv tolik píše a mluví.

Filigránský formát zamnn za salonní kvartový. Ze záplavy »burské« lite-

ratury našel si p. Vilímek »Mladého reka burského«. Knihu »pro

eskou mládež zpracoval « Václav Beneš Šumavský. Zprávy novináské, zá-

plava illustrací z rozliných asopis doplnna bujnou fantasií. Do text
dalo se vpravit vedle trochu horování pro svobodu hojn boj, útk,
zatýkání, erných skutk i andlské obtavosti. Co by byl nedokázal

text, mají udlat illustrace od Vnc. Orného i kiklavé barevné obrázky.

A kdo by odolal takové pitažlivosti

!

Jako všecky ostatní obory slovesné upravují se pro dti též hry.

V Simákových »Divadelních hrách pro dti« vyšlo jako 4. ís. »Honza
v zakletém zámku«. Pohádka od V. B. Plumlovské. Spisovatelka upra-

vila píbh o hloupém Honzovi v nem v duchu lidovém, bez vnucujících

se intencí paedagogických : Honza, mazlíek maminin, zvykl jen zahálce.

Otec donutí ho, aby šel do svta na zkušenou. Dostane se do vsi, kde

slyší o zakletém zámku, v nmž straší. Pihlouplý Honza odhodlá se tam
penocovat. Duch ho o pl noci holí, poeže ho. Honza mu dá za to facku,

vysvobodí ducha zakletého, stává se majitelem zámku a velkého bohatství.

S lidovým tradiním Honzou má spolené jen to, že má dobré srdce a že
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na konec nco provede, se není nikdo jiný, a tím prospje. Hra má dost

naivností, které ovšem dtská mysl promíjí. Výpravu hry usnadují kro-

jové typy, zobrazující hlavní osoby, od F. K. Hetteše.

V literatue pro mládež dobyly si vynikajícího místa spisy, které

chtjí dtem podat pouení o pírod, buditi smysl pro ni zpsobem co

nejzábavnjším. Též v poslední dob objevily se u nás nkteré toho

druhu.

Pro nejútlejší vk jsou ureny Dr o b né pohádky pírodopisné
od A. B. Šastného (v Bakovského »Dtské knihovn*). Krátký píbh,
prost a obratn vypravovaný vymyšlen za tím úelem, aby se jím ob-

jasnilo jméno živoicha, rostliny, nerostu. Dje se to metamorfosami, zosob-

ováním pírodnin. Skoda jen, že takový výklad jména bývá asto násilný,

nepimený. Koka hledajíc zlato pro svého pána, aby se za to mla
dobe, »vyslídila« nový nerost, který se odtud nazývá »slída«. Z mladíka

» bažícího* po nádherných šatech stane se »bažant« zlatý atd. O vtipnji

poíná si ve své etymologii náš lid ! Kdyby se spisovatel byl obmezil jen

na tuto lidovou etymologii ! Dítti by pro život zstalo aspo kousek po-

znání z folkloristiky. Z vdomostí pírodopisných odnáší si z této formy

beztoho jen jméno. V nkterých podailo se spisovateli obléci vcnjší po-

znání ve vzletnjší formu (na p. »Uhlí«), podati jemnjším zpsobem po-

uení o tvorech, proti nimž je lid zaujat (»Hadinec« a j.).

Pestrému životu v pírod, zejména životu ptactva jsou vnovány
»Povídky dobrým srdcí m« od B. K. Vendyše v Šolcov »Sborníku
vybraných spis pro mládež«, sv. 1.) Spisovatel jde ze všech pírodopisných

vypravovatel pro mládež nejblíže za osvdenými vzory u nás, zejména

za K. Starým. Pírodopisné obrázky odívá v roucho povídky : nkde po-

zoruje život zvíat, zejména ptactva, samo o sob v pírod, nkde uvádí

je ve styk s lovkem; v nkteré povídce pevažuje život lidský, v jiné

život zvíecí a lovk mu pidán jen za píziobu. Všude proniká

snaha pouit mladého tenáe o tom, je-li zvíe lovku prospšno ili

škodné. V poutavé vypravování vkládá nenásiln tendenci, utvrdit v dítti

lásku k rodné zemi a k jazyku. Forma je svží a pimená vku, jemuž
je urena. Knize jsou na závadu hojné chyby tiskové a gramatické (spiso-

vatel si zvlášt oblibuje instrum. pi adjektivech v doplku, rovnž i pi
subst. podle vzoru kos/ atd.). Knížka má též nkterá vyobrazení; jsou

hodn primitivní a neumlecká.

T. E. Tisovský napsal celý román dvou ps, umil a Chytrouš
(vyšel ve »Vilímkov Knihovn malého tenáe«. Na 231 stran spisovatel

vypravuje rzná dobrodružství velkého hafana a malého vycvieného hua-
tého psíka : nespokojeni se svým losem ve venkovském statku vydají se

do svta, kde bloudí a zažijí všelijakých útrap a dobrodružství. Vypravo-
vání má plno dje stídavého, pestrého, poutavého. Jednotlivé píbhy ne-

odpovídají úpln pirozenosti psí. Z pravidla líeno prostedím lidské duše

:

spisovatel si libuje zejména v podrobné ekl bych psí psychologii — ovsem
je to jen lovk, který by snad v podobném pípad podobn myslil a cítil.

Nežli se seznámí pes se psem, potebuje na to spisovatel asi 10 stran

a j. Jeho psi mají jemný smysl pro pírodu, pro život lidský. Budit
v tomto zahalení u dtí smysl pro pírodu není špatný prostedek; ale
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nesmí se ho tak asto užívat a tak jím zrovna peplovat knihu dtskou.
Dti mstské kniha vhodn seznamuje s venkovským životem.

Šastnou ruku osvdilo Ddictví Komenského »Ruským Sborní-
kem«, který pro dosplejší mládež uspoádal P.' Pafáek. Sestavovateli

podailo se spojiti dvojí úel: opatiti vhodnou etbu pro mládež a zárove
tenáe pomalu uvádti v bohatou literaturu ruskou. Vhodné ukázky jsou

s to, aby vzbudily v mladém tenái touhu po hojnjších ješt hodech se

stolu bohaté literatury ruské. Vydavatel snažil se zachytit svým výbrem
ruskou tvorbu v rozsahu co nejvtším: od byliny — se zdarem sice pe-
vedené, ale pece snad mládeži toho vku pro svou formu nedosti pí-

stupné — od pohádky lidové a umlé až k charakteristickým úryvkm
z nejpednjších spisovatel novjších : Gogola, Garšina, Turgenva, Dosto-

jevského, Tolstého. Prosté vypravování jako vylíení pohnutých scén oje

dinlých pkn se stídají ve výboru. Vhodné struné poznámky literární

mohou podnítiti vdeckou zvdavost tenáovu a touhu seznámiti se blíže

s ruskou literaturou. Ddictví Komenského dá mu k tomu zajisté ješt

více píležitosti. Je.



ZPRÁVY.
Vliv krevní píbuznosti u lovka. O vlivu krevní píbuznosti

u lovka obyejn mínní znan se rozcházejí: jedni ji obviují z ne-

setných škodlivostí, jiní ji samu o sob nemají za škodnu. — Jsou

známy píklady spoleností lidských, v nichž po delší dobu nebylo kí-

žení velkého, tedy spoleností s velkým potem píbuzenských satk.
Prozkoumání malých obcí na ostrovech Pitcairnu a Norfolku, obsazených

ped 100 lety vysthovalci stále mezi sebou se množícími, jakož i jiná

pozorování, kde i krveprznní a p. bylo rozšíeno, naprosto nepotvrzují,

co se bájilo o škódnosti pokrevních satk. Ani židé nejsou národem
degenerovaným : jsou velmi plodni a bez defekt pipisovaných množení

bez kížení. V Paillacu dle Ferriera je 1700 obyvatel, statných, silných

námoník, krásných a bystrých žen a v celé ostatní Francii není snad

neodvedení k vojsku idší událostí než zde, akoli tam jsou pokrevní satky
velmi asté. U Toda- a Nilghiri- indických udržuje se ušlechtilá rasa, a
pokrevní satky u nich jsou pravidlem. Bourgeois a Séguin popsali svoje

rody, v nichž bylo mnoho pokrevních satk bez škodlivých následk.
— Za to Méniére r. 1856 prohlásil hluchonmost za astý následek po-

krevních satk. Rilliet rozšíil tvrzení to i na neplodnost, pozdní plod-

nost, zrdnosti mravní i tlesné, epilepsii, slaboduchost, blbost, diathesu

tuberkulosní atd. Ale asem redukovali lékai tyto vady až na hlucho-

nmost a pigmentovou degeneraci sítnice vedoucí k oslepnutí: a tu nejde

snad o vznik tchto defekt z píbuznosti krve, nýbrž o sesílení ddi-
ných tendencí chorobných: má-li muž i žena, pocházející z téhož rodu,

stejné zjevné nebo skryté vady, pirozen vada se mže lehce objevit

u potomka a sesílená. Nebezpeí, jímž hrozí pokrevní satky, spoívá ve

spolenosti chorobného zatížení. Ale pokrevní satky ve zdravých

rodech jsou neškodné, ba spíše prospšné. Kretinism a idiotie dokonce

nejsou astjší, zdá se spíše, že idší. — Pokrevní satky sesilují ten-

dence u potomk — v rodech zdravých následuje zušlechtní, sesílení,

v rodech zatížených (ku p. nervov) následuje zrychlené zhoršení, dege-

nerace. {H. de Varigny, Consanguinifé.)

Nový klam optický, a optický paradox. V sedni belgického

spolku oních léka ze dne 29. kvtna 1900 demonstroval Pergens
z Brusselu nový optický klam. Položíme-li na potištnou stránku prsten,

vyíznutý z bílého papíru, který má prmr 6 cm. a uprosted okrouhlý

otvor o prmru 1 — 2 cm. mžeme zjistiti rzné zjevy z nichž, jsou nej-

zajímavjší tyto

:

1. Prostor potištného papíru uzavený v otvoru prstenu, zdá se

svtlejší nežli ony ásti stránky, které jsou mimo prsten.



320

2. Litery v otvoru zdají se ernjší, vtší a mezery mezi ádkami
vtší, nežli mimo obrubu prstenu.

3. Zjevy ty vystupují ješt zejmji, užijeme-li prstenu vystiženého

z erného papíru.

4. Je-li prsten ten vykrojen z papíru barevného, nabývá prostor po-

tištné stránky uzavený v otvoru prstenu, barvy komplementerní, t. j. na

p. pi modrém prstenu žluté.

Klamy ty vysvtluje Pergens domnnkou, že ony ásti sítnice, na

nichž povstává obrázek stejnomrn bílého papíru, zstávají v jakémsi

relativním klidu oproti tm ástem, které sprostedkují vidní stránky po-

tištné a rozeznávání liter. Schopnost tchto odpoívajících jaksi partií

sítnice pechází dle tohoto mínní na ony ástky, které jsou v té chWH
innjší, a do jisté míry napomáhá jejich citlivosti.

Jako píklad vzaty z obyejného života a spoívající práv na témže

klamu optickém, uvádí Pergens známé faktum, že obrazy získávají ne-

jednou na živosti koloritu a na výraznosti detail, když se opatí pim-
en širokými rámy. Optický paradox nazývá Pergens zjev spoí-

vající v tom, že jeden a týž tisk zdá se nám jednou vtším, když ho

prohlížíme v otvoru papírového prstenu vyíznutého z listu drobn poti-

štného — a jindy zase menším, když je prsten potištn velikými liter-

kami. (Revue generále ophthalmologie, 1900.)

Úplná eská bibliografie, obsahující všechny knihy vyšlé od roku

1850— 1900, vyjde v sešitech po 25 h. nákladem knihkupectví dra Frant.

Bakovského v Praze. Jest to práce nkolikaletá pán K. Brunera a B.

Jindicha, a budou v ní knihy roztídny abecedn dle spisovatel i dle

odbor.

Píbuznost krve lidské a opicí. Je známo, že se mísí pospolu

jen krve zvíat velmi píbuzných bez rozpadu rudých krvi ne k, na

p. krev kon s krví osla, krev zajíce s krví králíka, kdežto naproti tomu

sérum krve lidské nií krvinky králíka, koní atd. Friedenthal zjistil

nyní dležité faktum, že krev lidská a opií mísí se spolu beze škody,

aniž tím trpí krvinky lidské neb opií. Pokus ten podail se jak v reagen-

ní sklence tak i v organismu živoucím. Nový to dkaz píbuznosti lo-

vka a opice (Archiv fiir Anatomie und Physiologie, 1900, Heft 5. u. 6.

p. 494, Physiologischer Theil).

Tuberkulosa v Paíži. Baratier v »La tribune médicale« (1900,

nr. 75.), dokazuje, že r. 1899 zemelo v Paíži ze 47.000 12.300 sou-

chotiná. Hlavní píinu vzrstu této choroby vidí autor ve vzmáhajícím

se alkoholismu.



Poslání naší vlasti eské s hlediska všeobecného.

Dr. Augustin Smetana.

Mezi tím co všichni národové vkol nás radostí opojeni jásotem

vítají svobodu, tuto poselkyni a rukojm šastnjší budoucnosti

našeho pokolení, naše nadšené výkiky radosti tlumí tesklivá starost,

ponuré myšlenky dusí náš plný jásot. V záptí svobody, jež vtáhla

také v naši krásnou vlast, vidíme zlovstnou postavu, ješt sice

zakuklenou a spoutanou, ale svým píšerným zjevem již hrzu
budící, nebo poznáváme ji — zkázonosnou nesvornost. Starou,

tam na Bílé Hoe našim echám cizí kletou rukou zasazenou

ránu, jež tak dlouho tiše a zvolna krvácela, jíž nyní mladá vítzná

svoboda pináší hojivý balsám, aby tžce hntenou vlast k budouc-

nosti tím mocnjší probudila a posvtila pro píští krásnjší život,

tuto starou bolestnou ránu hrozí onen zlý duch znova rozdrásati,

aby drahá zem našich otc dlouhá léta opt krvácela a aby národ

naš, sotva uvolnný ve svém vzrstu k blahobytu na dlouhá léta zpt
byl vržen. Zlý duch jakoby s potutelnou vypoítavostí vyhlédl si

z národ pout zbavených onen za obt, v jehož djinách zazname-

nány jsou vzpomínky nejbolestnjší a jemuž v ad národ evrop-

ských vykázáno jest místo nejdležitjší, nejnebezpenjší — náš

národ.

Naše vlast jest ze všech zemí slovanských nejdále posunuta

do kraj nmeckých a již následkem toho má zjevné povolání,

pijmouti a východním kmenm slovanským doruiti vzdlanost

nmeckou (která pedešla slovanskou, jako klassická nmeckou
a východní klassickou). Cechy mají tuto vznešenou missi mezi ná-

rody Evropy, nebo ve vtším mítku má se celé veliké Slovanstvo

zmocniti ovoce západního života evropského, má toto svým
vlastním bohatším životem v píštích stoletích ješt zušlechtiti, do

Asie vnésti a národm východním podati. Uí tak historie. —
NAŠE DOBA. R. VIII., . 5. 1901. 20. února. 21
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Na poátku vk svítal pokolení našemu den vzdlání duchov-

ného nejdíve ve východní Asii, a poínal tenkráte velký den sv-
todjného našeho žití, jemuž vná noc pedcházela. Z této noci

vzniklo svtlo ducha a bojovalo od té doby tžký krutý boj se

tmou noci, nebo tma pronásledovala svtlo, jež na své dráze vždy

dále na východ se dralo, všude krok za krokem. Bojem sílilo se však

svtlo vždy více, nebo svtlo jest mocí nad tmou a toto svtlo po

uplynutí dlouhých staletí vzalo se v tchto našich dobách ve veliký

plamen, daleko záící po stedoevropských zemích, aby odtud s ví-

tznou dvrou zapoalo boj proti tm na všech stra-

nách, aby své paprsky vysílalo do všeho svta, aby rozpoutalo se

v moe svtla, aby celý svt objalo, ozaovalo a oslavovalo. A již

toto svtlo duchovního života vyslalo své paprsky za oceán do

zem budoucnosti, do Ameriky, avšak také zpt do zemí minulých

djin svtových bude vždy více prouditi. Nebo duchovní noc všech

národ zem ustoupiti má duchovnímu dni jednoho velikého poko-

lení bratrského, celá stará noc promní se v nebeský den, až

jednou po uplynutí dlouhých však šastnjších staletí tento asný
život pozemských vcí vezme za své a opt sklesne v noc, jež

pijíti má. Toto je prbh duchovního života zde na zemi ve

hlavních dvou fásích, minulé a budoucí, obrazn.

Tma jest obraz zvláštního života lidstva, života lidstva ve

form poroby, života zištnosti a smyslného požitku, s protivou

onch sil, jež práv vývoj života zvláštního ovládaly. Svtlo

však znamená všeobecný život lidstva, život lidstva v podob
svobody, žVot ideálního požitku a lásky, s organisací onch sil,

jež onen zvláštní život k sláv promní. Život svta v minulosti

byl pevážn zvláštní, život svta v budoucnosti bude pevážn
všeobecný. Naše doba však jest bodem obratu v djinách od Zvlášt-

ního ke Všeobecnému, pechodem, zárove koncem veškeré minu-

losti a základem vší budoucnosti našeho pokolení. Akoliv zmatky

tchto dn jsou velké, a snažení po nových útvarech veejného

života tu a tam se zvrhá, akoli chaos pítomnosti jist ješt poroste

a všechny tídy evropských spoleností vždy více bude zachvacovati

a všechno stávající zmate, píštímu novému svtu duchovnímu

musí duchovní chaos býti podkladem, jako minulému starému svtu

fysickému na poátku pedcházel chaos fysický. A jako vdí síly

pírodní byly mocí a koncem prvního noního chaosu, z nhož
tento podivuhodný svt poádku, ba harmonické krásy zplodily, tak

ony vdí síly duchovní, jež tvoiti a síliti bylo cílem celé minulé

historie svtové, totiž svoboda, vzdlání, humanita a láska budou
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vedoucí bezpené nit, po nichž se nový svt svtla v netušené

nádhee vyvine z lna tohoto pítomného duchovního chaosu. Ko-

nen, jako od nynjška as pekonán jest a budoucnost a minulost

vždy více v jedno splývají, ponvadž pouze toto jest pravým vše-

obecným životem, pravou vností, v níž as se nerozeznává; tím

více pekonán jest všechen prostor, a vzdlání nebude se, jako dosud,

jednoduše šíiti po národech na západ, nýbrž práv tak bude se

zpt šíiti na zem východní, a ím Amerika bezprostedn, tím

Asie bude na historické basi.

Náš kontinent však byl vyvolen, vyžíti prlom mezi starou

a novou dobou za celé lidstvo, t. j. spostedkovati zvláštní život

djin se všeobecným. Evropa a její národové, píslušníci plemene

kavkazského, zejména Pelasgové, Germáni a Slované, kteížto kme-
nové, jádro a sted své rasy, tvoí velkou iránskou rodinu, ped-
ureni jsou k tomu, aby kíž vykoupení lidstva ze života zvláštního

nesli, aby se tedy hmoždili za jiné národy ku blahu celého pokolení.

Onoho velikého významu, jehož kmen Pelasg nabyl ve

život lidstva zvláštním, nabude ve život lov^enstva všeobecném

kmen Slovan, t. j.jako na poátku djin evropských národ kmene
Pelasg byl vzorem pro velikou stavbu spoleenskou, jež v budou-

cnosti má býti provedena, a jako jiný mocný národ téhož kmene
bj^l nositelem práva, jedné z hlavních mocí minulých djin svtových

;

tak v všeobecném život budoucnosti jeden z pedních národ kmene
slovanského uiní skutkem ideu lásky, jiný na konci djin evrop-

ských provede tu velikou stavbu, dle onoho ideálního vzoru klassické

minulosti. Nmecký kmen však jest stedním lenem rodiny iránské, jenž

život kmene pelasgického spojuje se slovanským. Národu nmeckému
a pokrevenstvím mu nejbližším národm ve Francii a Anglii sv-
eno osudem, aby byli užšími prostedníky života zvláštního a vše-

obecného. — Svou úlohu, život zvláštní pevésti do všeobecného,

Francie prakticky již rozešila. Po více úsilných pokusech konen
neodvolateln potela moc tyrannie, a jako kesanství již dávno

svobodným uinilo lovka v myšlence, ona do opravdy vysvobo-

dila každého lovka všech národ svým skutkem. Francie bude

od nynjška dále pracovati na rozešení otázky sociální. — Úloha

Anglie jest také praktická, spadá však do života všeobecného, má
tedy úlohu, jež tak pkn paralysuje její egoismus a jež záleží

v tom, že na rzných místech zem upravuje pdu pro kulturu

evropskou (úlohu, k jejímuž ešení první kroky již v Americe, Asii

a Austrálii uinila). Její postavení od pevninského svazu naprosto

isolované, ruí za splnní jejího urení. — Nmecko však má theo-

21*
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reticky, prací vdeckou pemniti život zvláštní ve všeobecný. Ve
vd nmecké problém tento vskutku již jest pipraven a zralý

k rozešení, a teba že nyní vda nmecká v Nmecku samém
jest zneuznána, blízka jest doba, kdy národové, tak jako na práci

každého jednotlivého všichni ostatní mají úastenství, také ovoce

genia nmeckého budou užívati.

Práv pro toto svoje urení bylo Nmecko dosud rozervaným,

bolestn bijícím srdcem Evropy, a s tímto srdcem hranií naše

požehnaná vlast, naše Cechy, které mají v Evrop totéž povolání,

jež na celé zemi pipadá rodin slovanské. Naše Cechy jsou uzlem

mezi národy nmeckými a slovanskými, jsou zástupcem Slovan
vi Nmecku. Zde vzdlání nmecké pejde ve slovanský živel,

a bez újmy zvláštnosti slovanské, ba i modifikováno touto zvláštností,

prouditi bude dále na východ. Živel slovanský zvítzí v zemi naší

nad germánským, vždy onen má tímto pouze vzdlán býti, aby pi-

stoupil k plnní svého poslání (tak zvítzil živel germánský nad

klassickým, byl jím však vzdlán) ; díve však, dokud nebude strá-

veno vzdlání nmecké, vítzství, vítzství duchovní, nenastane.

Pomr tento opírá se o zákon djin. "^)

') Zde vtírá se otázka, pro naše stanovisko sice specielnejší, ale v pítomnosti

pro naši vlast nejdležitjší: Mají Cechy pistoupiti ke spolku nmeckých stát

(deutscher Bund) i ne? Jisto jest, že se nesmí otázka tato zodpovdti pouhou

vášní lásky nebo nenávisti, a že pouhé sympatie neb antipatie neodchýlí proud historie

od jeho vného smru. O tom, co se státi má nebo ne, rozhodovati mže toliko

rozvážlivý politický soud a sice jen soud muž tch, kteí brzy státi budou v ele

našeho národa, kterým dvra celé naší rakouské vlasti ku zodpovdní otázky

dá plnou moc, a kteí, jsouce nositeli onch ideí, jež nás z duševního chaosu mají

vyvésti k poádku, usnesou se na tom, co dle jich pesvdení pinese spásu celku.

Dovoleno-li však jednotlivci doufati a nadje své vysloviti, nadju se toho, že

vídeská íšská rada národy Rakouska díve nebo pozdji spojí v rakouský

stát spolkový. Nadju se toho, ponvadž se mi to zdá býti pravým stedem mezi

obma extrémy: úplného pipojení ech se svými zemmi korunními ke spolku n-
meckých stát a úplného odtrhnutí Cech od rakouského svazku. Extrém první jest

nemožný, nebo jím by slovanské národnosti v Cechách, zrovna proti poslání Cech,

bylo dovoleno pouhé živoení. — Také úplné odtržení od Rakouska jest pro

echy nemožné, ponvadž by se lehce staly koistí Ruska, anebo v pípad nej-

lepším, kdyby se totiž Rusko sprostilo své vlády, pedasn byly by spojeny

s ostatním Slovanstvem, nejsouce pro svoje vznešené poslání ješt vzdlány. Také

toto protiví se jejich poslání. — By sebe vtší byla odpudivá síla mezi národ-

nostmi rakouskými, mezi nmeckou, slovanskou a maarskou, oni mužové inteligence

a dvry, kteí zasedati budou ve vídeské íšské rad (mezi nimiž nemli by

scházeti ani zástupcové Maar) budou zájm svých národ nejlépe hájiti asi tím,

udrží-li práv tyto národy ve svazku. Naproti tomu není možno, že by

politicky vzdlaní, svobodomyslní mužové parlamentu frankfurtského do-

pustili, aby se pipojením všech stát rakouských (nmecko-rakouské státy se pec
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Cechy takto mají ešiti tžší úlohu než Švýcary a Belgie, jež

ob za podobných pomr, ale píbuznjší živly mly sjednotiti, než je

má naše vlast. Toto jest postavení naší zem, kterého vy echové
kmene slovanského a nmeckého (Bohmen slavvischen und deutschen

Stammes) nemáte zneuznávati a které vás má naplovati hrdostí.

Zde ob národnosti do naplnní svého osudu musí spolubydleti,

a to také uiní. Vládne v djinách posvátná bytost, nekoneno,

které svými zákony dosahuje svého cíle, a dosahuje ho nezvratn,

nech konené bojuje za n nebo proti nmu. Nekonené toto zahr-

nuje ve všech sférách konené, nekonené života sluneního ob-

jímá konené obžnic, nekonený život djin svtových obsahuje

konený život národ, a nekonený život národa obsahuje konený
život jeho individuí. Co jest konené, sobecké, pozemské, žije,

namáhá a ude se konec konc jen pro své vyšší, pro neko-

nené, božské, a ve svém úmyslu bojuje pro n nebo proti nmu.
Božské není závislé na vli asného, ale práv naopak. Vede-li

asné boj proti božskému, stává se zlem bojujícím proti dobru, musí

vzíti za své, bojovavŠi posléze za božské. Tyto dni zejména tuto

pravdu vynesly na svtlo. V tchto dnech stala se prohnanost po-

sledního krále francouzského, kterou obdivovala krátkozrakost,

a nezmrná, hladovými novinái slavená »moudrost šedivého stát-

níka, jenž ídil osudy Rakouska*, posmchem dtí
;
jak na praný

postaven byl egoismus, špatnost tchto malých lidí, kteí dobro

milion obtovati chtli svému špinavému blahu osobnímu ! Jme-

nujte to, chcete-li, humorem genia svtového, zohyzdí-li vci náhle

v jejich protivy, odkryje-li na p, nejraffinovanjší chytrost rázem

jako blbou omezenost, jest to v djinách rozhodn božské, proti

jehož uskuteování není odporu žádného. Cokoliv uinili Špatní

proti štstí národ, a hodní pro n, ve svém výsledku všichni pra-

covali pro toto štstí národ.

Nejste s to proto ani vy, Cechové kmene slovanského a ger-

mánského, dáti osudu vlasti vaší jiný smr. Nemžete zniiti to,

samy pipojiti nemohou), nehledíc k rznosti národností, spolek nmeckých stát

stal monstrem, jemuž by nestejné politické vzdlání jeho spojenc ve V3'voji jenom

pekáželo. Ba více, i Prusko stží by zatím mohlo pistoupiti ke spolku n-
meckých stát, tak že by se Frankfurt, Berlín a Víde musily státi temi stedisky

vlastních stedoevropských stát. Jakkoliv znanými budou píšt pokroky celého

rakouského státu spolkového, nmecko-rakouské státy vším zpsobem p-trvají

isolaci Pruska od spolku nmeckých stát. Nebo dlouho to ješt potrvá, než v ra-

kouském spolku národ (jenž nadále ani nmeckou ani slovanskou monarchií býti

nemá) Cechy vyspjí ve vysoko vzdlanou zemi slovanskou, která by se od tohoto

svazku již ne násiln, nýbrž klidným postupem odlouila, aby zapoala své poslání.
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CO jest božské, co všeobecné, byste proti tornu i bojovali; sveno
však je vám pozemské, to, co v této sfée jest zvláštním, a závisí

na vás, chcete-li pro všeobecné bojovati na stran jeho nebo mezi

jeho odprci, chcete-li ve svém život národním na odiv stavti

sobecké, nebo nacionální jest vi humánnímu sobecké, anebo

chcete-li pracovati ve jménu všeobecného. Na vás závisí, rozeší-li

echy úlohu svou zpsobem krvavým i nekrvavým, zda obtížnji

a povrchnji, i snadnji a dkladnji; na vás závisí, zdali, až vše-

obecné dosáhne svého cíle, Nemesis zvláštní zájmy bude musiti

zvrátiti, anebo uzná-li všeobecné tyto zvláštní zájmy za isté. Krátce

a docela jasn eeno : Na vás Ceších slovanského a germánského

kmene záleží, zdali boj, který podstoupiti mezi sebou musíte (to vzí

v pomrech vlasti naší, boj nemže a nesmí vystáti, on stane se živo-

tem a hybnou silou našeho národa), chcete vésti zbranmi fysickými i
zbranmi ducha, zdali chcete, aby echy svému úkolu djinnému

dostály ke své hanb anebo ku své cti. Úkolu svému dostojí.

Na žáden zpsob nezabráníte, aby osud ech se naplnil; i zápas

fysický povede k cíli, ale cesta ta bude trnitjší a piblížíme se

ke své met pod kletbou všeobecného, která nás nemine. Národem
prostedkujícím zstaneme, ale úloha rozešena bude ke škod haší

a našich potomk. Vejdete-li však v zápas, jenž našemu osvobo-

zenému národu bude kvasem, zbranmi duchovními, jakého nyní

nemá žáden národ evropský, pak blaze tob požehnaná, krásná

vlasti má! nejestnjší osud pipadl ti v ad národ, djiny tvé

zapsány budou do knihy slávy a štstí udomácní se na tvých

horách a údolích. — Ano, pak vlasti naší brzy nastane doba krás-

njší, kdy naši potomci kmene slovanského a nmeckého, úpln
svobodní, obejmou se velou láskou bratrskou a horlivým závodním.

Djiny arci uí, že se dokonce národové téhož kmene, jako

na p. Poláci a Rusové, mohou nenávidti. Myslíte, že jest

vtší nenávisti než mezi tmito národy? Avšak Polák nenenávidl

v Rusovi Slovana, nýbrž smím-li íci Rusa historického, barbara,

utlaitele, pacholka tyranova, nepítele svobody. Vláda ruská jest

hodná nenávisti, a dokud své vlád ruský národ slouží, nemžeme
jej milovati, teba jest naším národem bratrským. Když vy echové
byli jste ješt nevolníky, také vy Slované a Nmci jste se nenávi-

dli. Vy Slované nenávidli jste Nmce jako nepátele své .svobody,

ponvadž despotická vláda vaše byla nmeckou. Bda vám echm
kmene slovanského, kteí chtli byste nenávidti Nmce svobodné!

Zneuctíte tím dílo svých kmenovc, kteí tolik za nás všecky

podnikli a jimž náleží od nás všech dík vlasti, nejkrásnjší koruna
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obanská. Bda vám Cechm kmene nmeckého, klerí za pe-

chmaty pokládáte plnou oprávnnost svých slovanských bratí,

požívati úplné rovnosti s vámi ve všem a v každém, a kteí ne-

pejete jejich pání, spojiti se s Moravou a Slezskem k utužení

vzmáhající se národnosti. Vám nezáleží na blahu vlasti. Bda vám
všem, postrádajícím lásky! Ješt nestali jste se svobodnými! Náro-

dové svobodní nemohou se vzájemn nenávidti. A rozbroj Váš

skuten vydává smutné svdectví, že nejvtší nebezpeí naší svo-

body, reakce ješt úpln pemožena, úpln bezmocná není. Reakce tato

nastane, jestif také toto zákonem pirozeným v djinách, nebo tyto po-

hybují se toliko mezi akcí a reakcí ; á nelze se nám opt zákonu tomuto

vyhnouti ; — zase však záleží na nás, nastane-li reakce mocná nebo

slabá. Nesvorností pracujeme jen do rukou této staré píšery, pro ten

starý niemný systém, jenž úpln ješt není pekonán. Nkolik jeho

náelník toulá se v cizin, mnozí však z pívrženc jeho stojí

ješt siln. Jest mezi miliony ješt statisíce takových, kteí sym-

patisují se starým systémem, jejž vždy »poádkem« nazývali

a kteí nejsou úpln neškodnými. Jsou to slepí, kteí vidti ne-

chtjí a myslí, že, zamhouí-li své duchaprázdné oi, navrátí se ješt

jednou stará tma; jsou to ti, jimž píšerným zdá se býti duchovní

svtlo, jež znenáhla proudí do našeho života. Kdyby tato stiana

zvítziti mohla, kdyby zvítzila, ádila by strašliv, ovšem jen za

krátkou dobu, nebo také zhynouti musí. Nejvtší pocta, jež potkati

mže nesmysl tchto špatných lidí, jest, že zhyne; lehce však

mohla by naše nynjší svoboda pi tom také zhynouti. Proto ne

proti sob, nýbrž proti starému zlu obrate své zbran. »Boj proti

starému systému do posledního dechu« budiž heslem naším ! Vyhle-

dejte jej v jeho peleších a rozsedlinách, kde se skrývá, kde hlu-

boce rann strojí nové pletichy, napadnte jej, — ale bute svorni!

Svornost! aby srdce naše starý bol nad zotroenou vlastí kdo ví

jak brzy zase nerozžíral. Ano, bojujme do posledního dechu proti

starému otroctví, proti starému systému ohlupovacímu, který pi-

pravil nás o duševní a tlesné blaho, a jehož pád ješt mnozí

potajmu želí; proti tomu, co kdysi nazývali právem, což však bylo jen

pláštíkem jejich sobeckosti, smyslnosti a panovanosti, proti tomu,

emu kdysi íkali náboženství, což však bylo pouze fíkovým listem

jejich zpupnosti, marnomyslností a požívavosti, chceme bojovati do

posledního dechu! Ale svornost! Svornost! aby národ náš nestal

se opt koistí svých nepátel.

Vy šlechetní pátelé lidu obou kmen, sjednote se jako mu-

žové volní proti možnosti nové poroby. Rozum je principem jed-
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noty, on vás sjednotí a »Svornost« a »Concordia«, která vás zdobí,

oduševní vás vnitern. Uite tak k vli své vlasti, jejíž djiny plny

jsou neštstí a potupení, a jejíž blaho, jak brzy seznáte, poád ješt

vystaveno je velikému nebezpeí reakce. Nech zavzní celou zemí

volání po jednot a svobod, po svobod, kolik jí jen snese vzd-
lanost našeho národa. S postupem asu dobudeme mu ješt také

svobody plné.

Ach, kéž bychom my echové slovanského a nmeckého
kmene v bratrské shod s nezkaleným nadšením, s jistým citem

radosti již brzy slaviti mohli svátek svobody, jenž stal by se

svátkem založení štstí našeho národa Djiny národ byly dosud

tvrdou školou svobody, nebo vznešeným cílem jejím jest štstí

pokolení lidského, a šasten mže býti toliko svobodný. Otrok se

mže zahrabati ve smyslný požitek, mže z temného ukojení zpt
potáceti se ve zvíecí chtí, kochati se v pošetilých prázdných

formách, mže vesel, ba hodn vesel býti, ale šasten ? Ne ! Šasten

mže býti toliko lovk svobodný, toliko muž se srdcem voln
bijícím, muž svobodných slov a skutk, muž s otevenou bratr-

skou náruí pro dobré lidi všech národností, muž s oteveným,

do velikého širého všehomíra hledícím zrakem, jenž sblíží jej

s duchem svta a podstatu tohoto ducha svtového mu odhalí a

ukáže, že konen bytosti této nejen individua, ale také duchové

národ jsou oním zvláštním a asným, díve neb pozdji pomíjejícím

a že na tchto národech pouze vzdlání, humanita, šlechetná lidskost

trvale žije v djinách jeho a nepomíjí. — Zajisté jednotlivec jenom

z lásky k svému národu usilovati má o své zušlechtní, ale také

národy mají si vdomi býti, že slouží toliko duchu veškerenstva,

a že jednou, teba že ješt v daleké budoucnosti, ani národnosti

nebudou vymezovati hranice všeobecnému sbratení. »J'aime

mieux ma famille que moi, ma patrie que ma famille et Tunivers

que ma patrie.

«

Pel. Zd. Zk.



Slezské školství.

Dle poslední statistické zprávy bylo ve Slezsku v roce 1899 -1900

508 obecných a 12 mšanských veejných škol. Z tch bylo

216 nmeckých, 115 »eských«, 144 polských, 24 nmecko-eských
a 9 nmecko-polských. Mšanské školy jsou vesms nmecké.

Soukromých je 39 nmeckých, 7 eských, 14 polských a 2 n-
mecko-polské.

Nápadný je pedn veliký poet škol soukromých. Je jich

proto tolik, že skoro každý vtší prmyslový závod má svou školu

— odtud je také pochopitelno, že je jich veliká vtšina nmeckých,
ovšem pro eské a polské dti.

Ostatn nebyl by poet škol zrovna zlý pro nás — aspo ne

poet škol veejných — nebo na jednu veejnou nmeckou školu

pipadá víc obyvatel než na eskou a také víc než na polskou.

Jen že poet škol je falešným ukazovatelem pomr. Nmci mají

všecky mstské školy — ani Klimkovickou nevyjímajíc — je n-
mecko-eská, tedy všechny vícetídní školy. Naše jsou velikán-

skou vtšinou jednotídní a i na vícetídních je asto hodn
pes sto dtí v jedné tíd. Proto je polodenního vyuování u nás

tak husto.

Dle zprávy za rok 1898— 1899 vyuuje se na 216 školách

celodenn, na 209 polodenn a na 78 dílem polodenn dílem

celodenn — totiž v nkterých tídách tchto škol uí se polodenn,

v jiných celodenn. Znám trojtídní školu, kde v I. tíd vyuuje
se v oddleních po pldni, a kde neschválila z. šk. rada návrhu

naduitelova, aby se z jeho bytu udlala tída (veliký je dost),

jemu že dá obec byt jinde. A prý se poká — až se bude stavt

nová škola. Ovšem — není to škola nmecká, tož není na spch.

Tak má tedy víc než polovice škol vyuování polodenní.

Myslím, že neteba se více tázat, kde je zdroj neuvdomlosti

našeho lidu ve Slezsku. Polovice asu aby se zabila nminou,
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kdy dít ješt nemá ani základ mateštiny všiípenýcli, druhá ás
ubíhá polodenním vyuováním. Má tedy dít pi polodenním vyuo-
vání vlastn jen tvrt dne na vcné vzdlání. Ze najdete na

vtšin škol potom dti, které nenapíší ani jednoduchého eského
slova správn (nmecky teprve ne), — které z ostatních pedmt
vdí proti dtem škol jednojazyných a opravdu národních pra-

malinko — je pece nutno. Kdyby se uitel strhal, nemže pece
dosáhnout takového výsledku, jaký by byl žádoucí. Proto také je

u lidu hodn mnoho nechuti ke vzdlání — zhnusilo se mu hned

z mládí.

Proto také vidí asto jediný cíl školy v tom, aby nauila n-
mecky. Proto neobstojí u nás dosud škola, kde se neuí nmecky,
a mla-li nminy málo, musí jí pibírat za as hodn více.

Tak bylo na p. v pensionátní škole dominikánek Klimkovických.

A tento duch ubíjí ducha pravého. Inspektoi jako Sýkora, který

neml a nemá dosud nic pilnjšího, než zkoušet dli, jak umjí
nmecky, který jim stále domlouvá, »že by bez nminy nemohly

být ani jenerály u vojska« (patrn s nminou jimi všici budou),

který na jiné pedmty mimo nminu sotva vzpomene — takoví

Sýkoi nejsou výjimkou, ale pravidlem.

Aby nebylo omylu, tedy nutno podotknout, že ani matiní

školy obecné nesmjí být bez nminy, chtjí-li kdy dosíci práva ve-

ejnosti.

Bídné je postaráno o školství naše obecné — pramizerné jsou

ty základy vzdlání, které by ono mlo zbudovat silné a pevné.

A k tomu je to jediné naše školství — mimo gymnasium a zimní

hospodáský bh v Opav.

Návštva škol je zvlášt v prmyslových krajích prabídná.

Dlnické dti chodí málo do školy, že rodie jsou pry v práci,

selské — zvlášt vtší — že jejich rodie jich potebují k práci, ne

majíce dosti eledín ani nádenník. Není nic nového, uslyšíte-li

na otázku, pro jsi se neuil, odpov: »Já jsem na služb«.

A asto povídá vám to dít desetileté. Na školách, jež z vlastní

zkušenosti znám, je takových dtí 20 a více procent.

Píina? Sedlák potebuje aspo k dobytku nkoho, aspo na

menší práce. Tak jde dít do služby k sedlákovi, pokud nedozraje

pro továrnu nebo hornictví. To chlapci; dívky zase jsou odkázány

celý život více na polní práci, na službu nebo na rzné runí polo-

. O vární práce.
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Druhou píinou je alkoholism. — Skoro ^/g dtí jsoucích

na služb mají otce alkoholiky. Dobrý dlník má-li poí^ádnou ženu,

živí rodinu asto lépe než drobnjší rolník — nedá také dti tak

snadno na službu, spíše do uení a nebo hledí si najat nebo

koupit kus pole a nechá je doma pomalu pracovat. Alkoholikové

však je dávají šmahem do služby, aby se zbavili »zbytené obtíže«.

Nmina — a zase nmina je vlastním cílem školství slez-

ského. Ovšem — pravím to bez vytáek — je nám zde nminy
teba ; chceme nmecky umt — ale jde o to, aby se jí náš lid

mohl nauit, aniž by byl obírán o svou národnost. Chceme mít

uení a uení se nmin ve svých rukou. Myslím, že nikde není

tak snadno dokázat správnost programu eské lidové strany v této

vci jako práv u nás ve Slezsku. Samostatné uení se nmin je

nám na prospch — nucené na škodu. Na prospch je nám zde,

že se Nmci dosud ješt esky uit nechtjí — na bychom je

k tomu my mli nutit? Pijdou k tomu sami.

Kde že mám ten dkaz? Je mimoškolský — ale tuším, že

v této vci má dosti znanou váhu.

Nmecká hospodáská spolenost mla díve tajemníka, který

uml esky a mohl chytat naše »nmecko - pátelské* rolnictvo

do nmecké organisace. Nacionalism donutil Nmce, aby si vzali

nového tajemníka, istokrevného Nmce beze znalosti eštiny. Tak
nemohou nyní ani »nmecko pátelským« lidem poádat pednášek
a schzí — a umožnili nám získávat posice, které jinak by byly

bývaly ztraceny.

Než — vrame se zase k vlastnímu pedmtu.

Naše školství má mnoho »pátel« mimo netenost lidu samého
— která je tak veliká, že na mnoha místech nedosáhne po celé

msíce návštva školní ani SO^/g. O píklady není nouze. Znáte

píklad zrovna klassický z Laz. Dlouho jednáno o eskou školu

— konen ji zídila Matice osvty lidové.

Piihlásilo se 117 rodin se 259 dtmi. Povolena jednoti-ídní

soukromá škola — ale s omezeným potem dtí. Nesmlo jich

býti víc pijato jak 54. Co s ostatními? Konen i výbor
obecní — a je proti nám — povolil místnost pro II. tídu v polské

veejné škole. Ale místnost — neschválena, a Poláci v ní vy-

uovali celá ti léta až skoro do konce roku 1899. A naši ji pece
žádali jenom na rok.

Zemská školní rada hrozila dokonce, že školu okamžit zave
— bude li do ní chodit víc jak 54 dtí.
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Tu postavil školu p. Jan Kístek svým nákladem — se dvma
tídami.

Školní rada Fryštátská teprve po nkolikerém urgování vyslala

koUaudaní komisi. Škola byla posléze schválena a oteveny
ti tídy. Hlásilo se 257 dtí — ale smlo býti pijato jen 234.

Žádalo se o povolení k pijetí více dtí
,

protože ani nejlepší

návštva nestoupne nikdy nad 90''
z^. A leckde ve škole je pes 150

ba dokonce i pes 250 dtí. — Tam se povolí polodenní vyuování
— v Lazech se nepovolilo, jen aby eské škole nastavlo se co

nejvíce pekážek.

Není tí-eba vyprávt obšírn o jiných píkladech podobného

jednání — a je jich více. Tak v Josefovicích je škola už rok

skoro hotova, ale o dosazení uitele ani zmínky. Je to škola

eská — postavilo ji msto Klimkovice, aby tam nevlepil Schul-

verein své školy — a tak ješt nyní se djí pokus}^ jak by

mohla škola pece jen se státi nmeckou, a Nmc v míst není.

Jak psobí obsazování uitelských míst obecními výbory? —
Jeden — dva píklady dostaí. Slatina u Bílovce je ze "74 eská,

z 74 »nmecká«. Zastupitelstvo bylo zvoleno »eské«. Vlivem

úad a jiných pán vyklubal se ze starosty asem Nmec. A práv
ml býti volen naduitel. Agitovalo se ve výbore a eskou
stranou zvolený výbor zvolil naduitelem všeobecn známého

renegáta. Ovoce vidt — už nyní probleskují zprávy, že ve Slatin

zmní utraquistickou školu v nmeckou. A naše úady vyšší?

Kdyby 74 obce se ozvaly proti usnesení výboru — nic to nepomže.
Podobn je v Lubojatech, Bítov. Bítov je dosud skoro na

dobro eský, má všecky podmínky, aby mohl býti samostatnou

obcí — ale nmectvu nešlo by to k duhu a tak dostane

Bítov, byv majorisován a umlen vlastn Lubojatskými odrodilci,

nmeckou školu. A uitelé? — Na jednu schzi, kde se jednalo

o pouení obyvatelstva, jak zhoubn psobí vyuování v jazyce

cizím, bál se místní uitel piijít — a skuten nepišel, nepišel

ani po schzi, aby jenom neupadl v podezení, že snad souhlasí

nebo do konce byl dorozumn s poadatelem schze.

Za to když by eské zastupitelstvo chtlo jen literku jedinou

zmnit — to by bylo kiku. eská škola se prost nepovolí —
ostatn naši lidé nejsou ješt tak daleko, aby žádali obecné Školy

eské, aspo je jich málo. A znám jinak intelligentní lidi, kteí

horlí pro nmecko-eské školy. Mimo úední pátele mají slovanské

Školy zrovna takové, jen že ostejší (i ve form, kterou musí úady
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pece jenom vyhlazovat) »pátele« v Nmcích. Stavby nutné

školy užívají tu zástupcové kulturn »superiorního« národa jako

pohržky k volbám. Na doklad butež uvedeny Kateinky. 493 dtí

Kateinských chodí do Opavy do škol. Budou vyloueny —
pakli Kateinští nebudou volit se stranou nmecko-pátelskou —
a Kateinky si musejí stavt novou školu. Ovšem, tak hrozit je

možno jenom neuvdomlým lidem. Kdyby národní práce v Ka-

teinkách byla šla ádnou cestou, mohli míti dávno aspo úplnou

osmitídní školu eskou — nu a vedle ní snad dvojtídní nmeckou
a nemuseli býti odkázáni na Opavu.

Ale jsme jisti, že si to opavští Nmci s tou hrozbou rozmyslí

— vždyf vdí, že to nejsou nmecké dti, které do škol opavských

chodí.

Jinde by snad nutili obec, aby postavila dtem školy dle po-

teby, u nás — jsou trochu »dále« ve vychovatelství.

O smýšlení nmeckých nacionálv o eských školách neteba

psáti. — Je všude stejné. Ale jak i »mírnjší« Nmci soudí o školách

slovanských, stojí za zmínku. Ostr. Zeitung psala o otevení polské

školy v Tšín : »Ped otevením školy b3'la pustá plakátová vojna.

Škola je zde a je marno te bojovati proti ní. Kdyby zdejší obecní

výbor ped 6ti lety byl pijal návrh dra Demla na povinné zavedení

vyuování polštin ve zdejších školách, nebyli bychom nikdy mli
obecné školy polské, ba snad ani polského gymnasia. Nkolik uitel
však zmailo uskutenní návrhu Demlova a následky tohoto jed-

nání budou pro pokoj v mst i v zemi osudné. « Zase markantní

doklad, kam Nmci vlastn míí — i když zdánliv povolují.

eské školy mají o nepítele víc než polské — a nepítelem

tím jsou Poláci. Veejn prohlašují, že radji pošlou své dti do

nmecké školy než do eské — když nemají své vlastní.

Tak jednali a jednají v M. Ostrav. A »Nowa Reforma« se

jich zastala. Všecky její komplimenty, které nám pi tom udlala,

jsou plané. Praví na p., že Cechové mají takovou kolonisaní sílu,

že by vytlaili samy Angliany ze zámoských osad, kdyby zem
jejich mla polohu Nizozemska, ba eši prý by tam Anglianv
ani nebyli pustili. To všecko, jen aby konec zdál se pravdivjší

:

»Polský dlník maje se rozhodnouti, kam dá své dít, dal by je

radji do eské školy, ponvadž eštin rozumí on i jeho dti lépe.

Ale nebezpeí poeštní je vtší pro polské dít, než nebezpeí

germanisace.«
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A místy je polonisace prohlašována výslovn za pechodné
stadium ke germanisaci. Tak to prohlásil aspo Dombrovský
správce školy.

Uitelstvo je tu slabé. Je jich málo pevného smýšlení národ-

ního, veliká ást jich nemá ani tolik pedagogického smyslu, aby

hájila práva. Odkud by mli sílu brát? Je teba našeho uitel-

ského ústavu ve Slezsku, aby kandidáti znali poméry zdejší od

zaátku a nebyH jimi tak pekvapeni a z pravidla i zlomeni, jako

noví uitelé picházející z Moravy.

Ze teba pak zákonem upravit jinak i jmenování i výplatu

uitelstva práv tak jako vyuovací plán sám — je na bíle dni —
aniž je neznámo, jak. Kterou politickou cestou? Pro dnes nevíme

jiné rady, než uvdomování lidu a souinnost s dlnictvem. To
doma — a dle toho pak i mimo Slezsko. O jednot národní s Cechy

nemluvím, ta se rozumí sama sebou už dnes — ale nemén mly
by se samy sebou rozumt i ty dv prvé vci.

Uitelstvo pak a žádá odstranní tajné kvalifikace, ponvadž
ta je nebezpenou zbraní proti našim, oteven našim uitelm.

O jiných eských školách nemožno mluvit — není jich —
mimo shora zmínné a eskou díví, o níž bude teprve e.

Nuže jak prospívají odborné a pokraovací školy nmecké,

jichž je celá ada?^) Polovice, ba pes polovici žák odchází na

mnoha školách (a práv v národnostn smíšených krajích) bu ne-

klassifikováno, ponvadž nebylo možno jich klassifikovat a nebo

s vysvdením nedostatenosti. Práv zeje to ve smíšených krajích,

nutno soudit, že neznalost ei vyuovací je toho píinou. Statistika

to ovšem nepoví — ale co ze zkušenosti vím, je tomu tak.

Nemá tedy lid náš ani kde pokraovat — pak se nesmíme

divit jeho hospodáské a politické nevysplosti. Nmci mají reálky

(4), my ani jedné, mají školy hospodáské (3), pokraovací pr-

myslové (15), (my jednu utrakvistickou a 1 eskou soukromou

v Opav), mají školu tkalcovskou, sochaskou, obchodní, košíkáskou,

obchodní, prmyslovou a vyšší díví — my ani zbla. A lid náš po-

sýlá synky vtšinou na gymnasia — na reálkách jsou sotva 47o
student eských.

Slezsko, z nejprmyslovjších zemí Rakouských, a nejpr-

myslovjší práv v krajích esko- polských — není ani tak opateno

školami k tomu potebnými, jako nejtišší, nejzastrenjší a nejmrt-

^) Pcdrobnji podáme jejich statistiku ve lánku o slezských Nmcích. Proto

nyní jen zbžn se jich dotkneme.
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vjší zem jiné. Není tedy divu, že volá se nyní se všecii stran po

doplnní školství a po jeho reorganisaci.

Je teba uitelského ústavu — je teba reálky — je teba

obchodní, prmyslové a jin3>ch a jiných škol. Ale kdo je zídí?

Zatím by byla na Ostravsku nejlepší pda pro n, nejvíce

garancií, že budou prospívat a že se jim dobe povede.

Nebyly by ovšem ve Slezsku — ale jedná se o zatím. Ostravsko

jich potebuje na mnoze samo a udrží je samo. Krom nich

povstanou tak jako tak pozdji nové ve Slezsku, ale zaátek

musí býti položen v srdci našeho života — v Ostrav. U nás

ve Slezsku není ješt dosti uvdomní, aby se školy takové hned

udržely, a asem budou míti jist víc než dostatek žactva.

Proto zdá se mn volání po slezské Vesn ve Slezsku volá-

ním plným sice zápalu, ale práv proto píliš horkokrevným a ekl

bych dalekozrakým. Nevidí blízkých pekážek. Ustav jako Vesna

potebuje silné návštvy, má-li se udržet. Kde jí docílíme? V Opav
s hrstkou ech? V Tšín, ve Frýdku i kde? Nikde. Naši

venkované neposýlají dosud píliš do takových ústav. Když nelze

pro klášterní školu v Klimkovicích (pro pensionát) sehnat víc než

10 chovanek ze Slezska — a klášterní ústav má nejvlivnjší agitaci

knžstva na své stran, jak udržet Vesnu ve Slezsku, teba že

jiná msta mají pohodlnjší spojení se svtem než Klimkovice?

Myslím, že by nám daleko víc prospla Vesna v Mor. Ostrav, —
a njaká díví (mšanská v Opav), asem snad i v Tšín a Frýdku.

V Moravské Ostrav je naše budoucnost. — Tam by mlo
smovat naše snažení, tam bychom mli posilovat i školství —
aspo my, kteí tam máme pirozený spád. Také se mn zdá,

že díví škola byla by lepší v Kateinkách než v Opav. Opavy

nedobudem — ale Kateinky je teba zachránit.

Ke školství jaksi patí kursy. Chystá se práv kurs obuv-

nický v Klimkovicích, lidové kursy nebyly povoleny v pvodní
form — ve vci však nebyly zkaženy — ponvadž nahrazeny

pravidelnými pednáškami — zmnna tedy jen forma — ne vc.

Jen že jinde není ani hnutí — mimo Ust. hosp. spolenost, jejíž

tajemník pednáší neúmorn, je pramálo postaráno o vzdlání lidu,

školami tak macešsky nadaného.

.Školské vzdlání má doplovat také Spolek pro zakládání

knihoven. Vidl jsem zásilku do jedné z uvdomlejších našich

obcí — a byly v ní vtšinou zastaralé knihy z »ddictví«. Není

tu dost úelnosti v plánu zakládání knihoven a tak leží potom
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knihy na mnoze ladem. Vím, že více vin}^ je snad na dárcích než

na spolku, ale i v nm je asi píina — jsou to pece knihy

»katolické«.

Aby láneek doplnil to, co již v dívjších zprávách i tuto

jsem ekl, teba se zmínit o organisaci uitelstva. Je rozdvojena

— Opavsko a Tšínsko je siln znát v Ústedním spolku. evni-
vost obou ástí zniila plán na založení podprného a pensijního

fondu. Uinn pokus, organisaci dáti jednotný smr, ducha —
listem. Uitel Jos. Vlnka ve Frýdku zaal vydávati uitelský list

slezský — pokus selhal. On sám nestaí, jak vidt, na redakci,

jinak by neohíval zastaralou vc : methodické rozbory lánk a pod.

a nebo by v nich aspo pojednával o vcech slezských a ne pra-

cizích. Nestojí s ním uitelstvo v ad a tím mén professorstvo

stedních škol v našem kraji. Schází mu skoro všecko. Dal by

se snad udržeti list — ale ten by musil míli hlubší vci, musil by

pinášeti lánky založené na základech filosofických, musilo by

v nm býti více ducha a mén škatulek a malicherností. Co se

nepodailo Vínkoví samému, mohlo by se mu snad zdait, kdyby

si naped našel spojence a pomocníky. A myslím, že je to nutno

— vždy našemu uitelstvu zde je teba se emancipovat z tolika

»vliv«, jako snad nikde žádnému uitelstvu na svt. J. C.



o vcech slovenských.

úvahy a kritiky.

(Dokonení.)

Snažili jsme se celým lánkem ukázati, že hlavní chyba je ve

vedení, v Martin, a doufáme, že jsme dkaz provedli. Vajan-

ský, jsa vydavatelem a redaktorem malého msíníku, Slovenských

Pohradv, nedovedl asopis ten udržeti: tak málo má tvoivého

a organisatorského ducha, a hle, tento muž má hlavní slovo v í-

zení národa! Martinu vyítá se mlkost a nedbalost, ale tu ješt

ti-eba ííci, že dobrou polovinu vší spolkové a veejné práce národní

koná jediný lovk, advokát Halaša; i noty opisuje, divadelní úlohy

rozepisuje, zpívá a divadlo hraje, byty hostm hledá ... Co by byl

teprv Martin bez Halase?! —
Nebylo možno psáti tak, abychom nezpsobili tomu a onomu

bol; ale vz každý, že nejvíce vytrpl — pisatel. Vykonal jsem

operaní ez, práci to nejnemilejší, do níž se mnohým nechtlo, a
nespokojenost vyslovoval v ústraní kde kdo; nyní svolávám ne-

spokojence — a ti jsou nejen ve Skalici a Ružomberku, ale i v Preš-

purku. Mode, Pezinku, Zilin, Mikuláši, Jasenové, Zvolenu, Ti-

sovci, Prenov, Kremnici i j. — do koncilia, aby radili a jali se

nemoc léit od základu. Sám se radou svou konciliu neoddaluji

a zopakuji souhrnn nkteré positivní myšlénky již výše povdné
a jiné k nim ješt piiním.

Tu a tam na Slovensku slyšíme, že této doby nelze nieho
reformovati, protože není lovka genia, jenž by se mohl národu

v elo postavit; také prý není nic plátno dlati program, protože

není lidí, kteí by ho uskuteovali.

To je omyl. Je sice velké štstí zvlášt pro národ opozdilý,

má- li genie, nebo národ pochopuje idee snáze, jsou-li sdruženy

s lovkem, pvodcem ideí nebo hlasatelem jich, ale v nedostatku

geniálního vdce nelze skládati ruce v klín, národ musí i tenkráte

NAŠE DOBA. R. VIII., é. 5. 1901. 20. února. 22
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ku pedu. Lidstvo pokroilo od hmotných bohv k bohu ducho-

vému; teba se národu, nemá-H genia, dopracovati k ideám ili

teba vytknouti cíle národního snažení a je postavit namísto

vdce. Jsou tady pomocný djiny vlastní i cizí, cíle a pracovní

programy národv šastnjších.

Cílem každého národa je povznésti se mravn, osvtov,
hospodásky a sociáln (politicky). Teba pracovati ve všech

smrech, nebo jeden podporuje se druhým. Ovšem mravnost a

osvta je první, odtud teba zaít, nikoli od politiky. tenám
neekl jsem nic nového, ale Slovákm je to poteba drazn opa-

kovati, nebo oni celého ducha zahoují v politiku. Mravnost a

osvta je základ ; mnohý národ dostal rázem politickou samostat-

nost a pece živoí — schází mu onen pevný základ. Mravnost!
Každý oisuj nejprve sebe, své rodiny, odtud jdi k obci a národu.

Sem spadá pro Slovensko velký úkol: pracovati proti alkoho-
lismu. Hic Rhodus! Nedávno bylo kdesi správn eeno, že

Hurban a Hodža v téže dob, co osnovali revoluci, pracovali usi-

lovn, nadšen proti alkoholismu. Vidli v alkoholismu pohromu

na národ se valící, kdežto nynjší vdcové vzí velkou ástí v alko-

holismu sami. Ubezpeuji, že alkoholismus na Slovensku ohrožuje

zkazit národ do koene.

Také prostituce je bolavým vedem Slovenska, pešlým

z mst maarských. I v malých mstekách jsou veejné nev-

stince, ehož pece v jiných zemích nevídáme.

Úmyslné úpadky živnostník uherských (atak i sloven-

ských), vypoítané na ošizení druhých lidí, mají povst už i za

hranicemi. Zlý píklad žid, stále a všude na oi stavený, jakož

i maarisace porušují mravnost velkých vrstev národa. Proto je

potebí tím vtší bdlosti.

Osvtu slovenskou zadržuje maarisace, ovšem trpí Slovensko

i tím, že se uzavírá ped osvtou eskou.

Pokud se osvty týká, pedním úkolem slovenského vedení

je starati se o osvtu lidu; v tom smyslu ponesou se též

naše rady.

Výše povdno, že Slováci mají dosud v moci vtší ást

školství lidového. Inteligence toto školství bagatelisuje, protože

je pro lid a lid v aristokratickém nazírání jejím je nic. Toto baga-

telisování školy lidové je osudný omyl, jenž Slovensko krut tresce.

Škola lidová je základ v plném významu slova. Teba byla vzd-

lanost nízká, je-li všeobecná, je to velká síla národa a pi prv-

ním úsvitu svobody národ se rychle v^zmáhá; kdežto naopak ojedi-



330

nlí geniové nikdy už nezachrání národ ve tmu a mravní poruchu

upadlý. Pi všech bídných pomrech mže Slovensko pec ku po-

vznesení školy lidové ním pispti.

Nech více dbá o školní budovy; nkde je škola v bídném

baráku. A zvýší uitelm služné; dnes mají mnozí eledíni více

než slovenští uitelé. Teba se starati o vzdlání uitelstva;

pi každé škole bu sebe menší knihovna uitelská (aspo 10—
15 — 20 vybraných knih). Národní vedení mj na starosti též vy-

chovatelský asopis.^) Inteligence chodiž do uitelských porad, tam

projev pro školu zájem, povzbu i pednášej (léka ze zdravovdy,

advokát nco z práva). Zvlášt piinliví uitelé, docilující v slo-

venské ei pkných úspchv, bute odmováni národními sti-

pendii, jako maaroni odmují uitele maarisatory ; už 200 zl.

ron neslo by možná vtší užitek, než táž podpora nkterému

studujícímu, a i tm podpory srden pejeme; uitelm nebyla

by taková stipendia toliko hmotnou podporou, nýbrž ješt více

mravní odmnou.
Národní vedení mj též na starosti asopis pro dti, pro-

tože se tu nelze spolehnouti na nakladatele, jakož jsem se již vy-

slovil pi asopise vychovatelském. ^) V dob eského vzkíšení

*) Jinde, na p. u echv, je dosti nakladatelv, kteí sckolím zrakem íhají,

kde jaká asopisecká mezera jest; je také dosti lidí, kteí se k redakci nabízejí.

Toho na Slovensku není, proto musí národní vedení pamatovati, aby nkterý dle-

žitý asopis nechybl. Této doby je vychovatelský msíník Rodina a Škola, již

rediguje uitel Burian; je to asopis slabý, nemající naprosto té jiskry, jíž je potebí

ke vzpružení slovenského uitelstva. Redaktor napluje asopis vtšinou sám,

mnohdy povídáním tak bezobsažným, že — jsem o tom pesvden— i trplivého te-

náe odpuzuje. Pouhá stylistická zpsobilost nestaí ani na Slovensku — spíše

bych ml íci: zvlášt na Slovensku — k ízení asopisu; Rodin a Škole schází

obsah i vznt. Kdyby tak bylo možno získati pro redakci — a už by byl titulárním

redaktorem kdokoli — uitelského asopisu Zigmundíka! Ten, pibrav si na pomoc

nkterého spolupracovníka eského, poídil by tuším nejvíce.

K posouzení redakce Rodiny a Školy poslouží ješt tyto poznámky: V . 12.

teme, že tímto naším lánkem »vyzývá se slovenské obecenstvo, aby Vlast a Svt
všemožn podporovalo*. Buto p. Burian lánku našeho nete a pece bouchá,

anebo te a pak úmysln lže. Pisatel tohoto lánku má k maaronm tuze daleko,

ale Buria už mezi nimi byl. Dnes je takov3'% zejtra onaký a pece je mu »charakter

a statonos (poctivost) nado všetko*. Jednou požádal v listárn, aby mu redakce

es. u. asopis posílaly asopisy své výmnou; když se tak hned nestalo —
známo, že redaktoi mnohdy nestaí strhnouti pásky s došlých asopisv— kopnul

surov do idee, do eskoslovenské vzájemnosti. Stal se Zévovým a jiných boh na

Olympu Ganymédem, tož zpyšnl; nech radj práská do hívy, to mu více sluší

než redaktorství.

^) Této doby vydává Jan Bežo v Senici (Nitranská stolice) Noviny Malých,

22*
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i genius Purkyn napsal lánek do asopisu dtského a dnes i nej-

lepší eští spisovatelé do dtských asopisv pispívají. Martinské

vedení si na takovou »maiichernost« ani nevzpomene; oni a dtský

asopis! Co se od r. 1887 v dtském asopisectvu pece vyskytlo,

bylo z podntu a za podpory eské. Na Slovensku je stálý stesk,

že lid nemá pro tení žízn, a te-li pece, že není nauený za a-
sopis platit; dtský asopis vypstuje onu žíze už za mládí, jím

si také už za mládí tenái navykají na literaturu obtovati.

Dále je teba míti na starosti žákovskou knihovnu pi

každé škole. Z ní pjuje se i lidu dosplému, tak že neteba vy-

máhati na vlád povolení knihovny spolkové; bu tedy v takové

knihovn i výbr knih pro mládež škole odrostlou, knihy pouné
(zvláš hospodáské) i zábavné pro lid dosplý. ^)

Pouovati lid nepolitickými pednáškami je na Slo-

vensku úplná volnost.-) Ev. fará Cimrák a ev. uitel Babka v Siel-

nici svolávají v zimní dob v nedli veer lid do školy a tam

pednášejí. Scházejí se evangelíci i katolíci a velmi si pednášky

chválí. To by mohlo být v každém msteku i po ddinách, kde

je uitel neb knz.

Je teba už konen zakládati hospodáské spolky.
Martinské vedení namítne, že by musily být maarské ; a už by

byly stanovy a výkazy maarské, pednášky — a o ty jde hlavn —
budou slovenské. Hospodáské spolky, jsouce nepolitické, budou

mít od vlády pokoj a dá se v nich mnoho pracovati v duchu ná-

osm ísel do roka po 2 kr. Snaží se dost, ale je málo podporován. Kdysi jistou

zpráviku, jež patila do novin, vytiskl na obálce svého asopisu — pravdpodobn
si netroufal obtížit.

^) Pojednávaje o povznesení vzdlanosti v lidu zmiíiuji se o studující

mládeži jen mimochodem. Studující slovenští a se houfn hrnou do eských

škol na Morav, Slovensku nejbližších (do Hodonína, Strážnice, Hradišt, Místku);

tak by nejspíše Slováci pimli uherskou vládu, aby zakládala slovenské stední

školy na Slovensku. Kteí studující by hodlali do státní služby, a potom pestoupí

do 6, neb 7. tídy reálné neb gymnasijní na ústav mad'., aby tam mohli složit

maturitu. Jedná se o maarštinu; trošku si pinesou ze škol)' obecné, mohou v ní

pokraovati i na eských školách, jako se dje v Hodonín, potom a se jí uí
o prázdninách jdouce na p. na nkteré prázdniny do území maarského. Nabyvše

na eských školách vtšího vzdlání vcného, snadno potom dohoní, co v maar-

štin zameškali.

Jakmile pijdou studující na piázdniny, národní spolenost se jich ihned

ujmiž, rozpádej s nimi rozhovory, nabídni asopis a knihu slovenskou . . . Studující

v Mikuláši o posledních prázdninách sami od sebe cestovali, to a ono sbírali, etli . . .

Nco takového je všude možné, proto nebudiž zanedbáno!

^) Nár. Nov. eknou, že nikoli vyhledavše na doklad ojedinlý píklad, jakož

jest jejich obyej omlouvati tak neinnost.
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rodním, dá se v nich pstovati pospolitost. Pírodní vdy mají též

velkou cenu vychovatelskou a je v nich hodné zrno demokra-

tismu.

Národní slavnosti nezavrhujeme pejíce si jen, aby se na

nich spojovalo užitené s píjemným. Na martinských slavnostech —
zmínili jsme se už — haleny neshlédneš ; i žádáme mladší generaci,

jež více k lidu hie, aby uinila zaátek nic takového nepoádajíc

bez úastenství lidu v kabanicích. Neteba banket za 1 zl. 50 kr.,

uvete do obyeje obdy za 30 neb 40 kr. Nacviená divadla
hrajtež se vždy nejmén dvakrát, t. jednou též pro chudší lid

s malým vstupným, pro nejchudobnjší bez vstupného.

Na laciné tení lidové Slovensko dlouho nevzpomnlo.

Martinská mládež vydala od prázdnin r. 1899 ti knížky se zábav-

ným a pouným tením pro lid po 10 kr. ; radím, aby se redakce

svila muži jednomu, zpsobilému a svdomitému; k p. A. P.

Zátureckému mli bychom všecku dvru. Neteba se štítit pe-

klad, jen co by bylo tení dobré. Ostatn vybralo by se pro Slo-

vensko výborné a nejlacinjší tení z Matice lidu, Libuše, Pítele

domoviny. Matice rolnické, ale tomu Martin nechce. Nicmén mnoho
Slovák, i v lidu selském, tyto a jiné eské knihy te, a rozumí-li

jim jeden, rozumí jim i druhý — celý národ eské knize rozumí a

byl by nepomrn výše, kdyby se pro z eské literatury vybíralo,

jakož jsem o tom pesvden, že jedna z hlavních píin, pro
Slováci málo tou, je ta, že se jim pedkládá vtšina tení slabého,

mdlého, ano i vci nechutné, odpuzující. Nízko stojící tená je jako

dít: teprv to nejlepší je pro dobré.

Budiž dbáno o dobré kalendáe a buJtež vydávány na

rzných místech s lokální zajímavostí.

K povznesení osvty na Slovensku pisply by etnjší slo-

venské knihtiskárny. Sim, Roháek, bývalý Salvv dílovedoucí,

zídil si v lét min. roku knihtiskárnu v Mode, zárove knih-

kupectví, obchod papírem a škol. potebami. Koupil si k tomu
opotebený, však dobrý stroj, nco liter, zatím je k práci sám
s manželkou a unm a jsem pesvden, že dobe vyžije. Té doby
tiskne se u nho malý msíník Stráž na Sion, jejž rediguje místní

ev. fará Pav. Zoch, a zdá se, brzy tu bude vycházet i lokální

asopis. Roháek je zpsobilý, aby vydával i svj kalendá. Tak
se vyvíjí nové osvtové ústedí a takových knihtiskáren mohlo by

býti na Slovensku ješt deset i dvacet. lovk obyejn nejvíce

dbá, pobízí- li jej existence. Takovéto malé knihtiskárny snažily by

se založit lokální asopisy (prý plíce každé knihtiskárny) a



342

tch je Slovensku nevyhnuteln potebí. Lokální asopisy jsou tení

nejpístupnjší a pkn uvádjí do tení obecného. Vybízím starší

sazee slovenské i eské, aby po slovenských mstech — kde by

mli oporu o nkteré národní inteligenty, kde by našli korektora,

kdyby sami k tomu nedostaili— malé knihtiskárny zakládali. e-
ským sazem poskytne v té píin radu Ceskoslovanská jednota

v Praze. Dr. Daxner v Tisovci, dr. Stefanovi v Prešpurku a j. mli
by míti svj asopis, eknme laciný týdenník. Takoví muži mli
by najisto vystoupit na širší psobišt.

Je naléhavá poteba zempisu Slovenska, teba to byla

jen malá knížka, pehledná a napsaná s vroucností k rodné pd.
Také djepisného tení je teba, ovšem v jiné form, než jak

píše Sasinek. Je-li obava, že maarisatoi knížek takových u na-

kladatel nestrpí, a se vytisknou v Cechách. Dáleje potebí podrob-
ného místopisu; vidím, že už sama národní inteligence nemže
asto na slovenské jméno místopisné vzpomenouti, kdežto maarské
jakoby mla na dlani. A mapy Slovenska není! Stále mluvíte

o národním uvdomování a na takovéto zdroje jeho nepamatujete

doufajíce je vštípit velkým bubnem.

Na konec této stati o povznesení lidové vzdlanosti vybízím

ješt nakladatele, aby jen zkusili hledati sbratele (rozšiovatele)

svých asopisv a knih mezi lidem selským a emeslnickým.

V národním hospodáství nejsem odborníkem a málo tedy

poradím.

Hospodáské asopisy (Obzor a Hospodáské Noviny) mjte
rozhled po hospodáských knihách eských a s nejvhodnjšími své

tenáe seznamujte. Hospodáské pednášky ve spolcích i mimo
spolky; koovní »uitel«

;
potravní a úvrné spolky (podobny Raif-

feisenovkám) ; rolnické synky posílati^ do* rolnických a hospodá-

ských škol na Morav; un k eským mistrm; studující mladíky

na eské obchodní školy; zídit obchody lidovými výrobky.

A tak docházím k úkolm politickým drže se opt toho,

co je možné a možné hned.

Martinské vedení, a nemá jasného politického cíle, pece vy-

rozumíváme, že zaujímá jakési vysoké stanovisko, k jehož na-

plnní není sil. Rozumná politika pojme vc tak, jak jest, a odtud

zaíná nápravu.

Politický cíl je rovnoprávnost; škoda je Maary ^>okolím«

dráždit. Vi Maarm sluší konstatovati fakta, srovnávati je se

zákonem a kde i zákon kivdí, srovnávati s právem pirozeným a

stanoviskem humanitním. Politika, nejastji nemorální, bývává proti
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tmto heslm, pirozenému právu a humanit, hluchá, a!c ona na

konec pece jen pronikají. Fakta a rozumný dvod psobí; nadáv-

kami Maary dráždíte, národ svj znevažujete. Nejmén u vlády

uherské platí spílající Martin; mladší generace, t. zv. hlasisté, byli

od vládních list pojmenováni stranou inu. Nadávání je politika

laciná, alkoholistická, vidíme i cítíme, že se neosvduje.

Vi ostatním národm uherským doporuuje se pomr pá-

telský, jakýž je také od Slovák zachováván
;
ješt více styk, aspo

asopiseckých. S echy kulturní jednota. Rusky se uit, ale zane-

chati fantasování. Hledti si opt získati pístup ke korun (pomocí

Cech, Polák, zvlášt šlechty eské i polské) a probouzet ve Vídni

svdomí.

Drobné politické úkoly: Psobit na služné, aby dávali do

rychtáského terna muže ádné;') dobývání obecních zastupitelstev

a úednických míst pi obcích ; dobývání stoHných výbor a úed-
nických míst pi stoliných úadech; houfné podávání petic; vše-

obecné odpírání
2*'/'o

pirážky na maarské uovské školy; ^) do-

máhati se, aby obecenstvo, vydržující si školy církevní (jsou to

školy veejné) nemusilo platit 57o pirážku na maarské školy

státní; pipravovati lid k volb poslance, a to ne až v poslední

chvíli, nýbrž po celé období, a jíti do volby vždy, bez opíjení a

podplácení, a vyhrajeme nebo prohrajeme, aspo se národ v poli-

tickém zápase cvií a vyzkouší. Tu všude vidti, jak dobe by

sloužily lokální laciné asopisy. ^)

To jsou tedy nkteré myšlenky ku programu národní práce

slovenské. Je nyní otázka, jak sesbírati a zorganisovati pracovníky?

Kdyby národ ml pracovní program a kdyby asopisy ve

smyslu jeho po celá léta psaly, eknme ve smyslu našich my-

šlenek, bylo by dost vychovaných lidí, kteí by dle programu sami

od sebe pracovali. Pesvdil jsem se mezi Cechy i Slováky, že je

dost ochotných lidí k práci, jen jest jich potebí hledati i mezi
lidem obecným a jest potebí dále povdti jim, co mají d-
lati a jak. Pi každé práci je hlavní znáti c í 1. Na to nezapomí-

nejme! Literát na p. vytkne si cíl práce, zdlá osnovu a potom

teprv pracuje jist. Slabším pracovníkm, na p. žákm ve ško-

') Kdysi tuším v Suanech celá obec služnému vyslovila pání, koho si za

rychtáe peje, a služný neodhodlal se odepít.

^) To provádli v Tisovci, až je ministerstvo od této pirážky osvobodilo.

"') O speciálních úkolech církví se nezmiuji. Napnutí mezi katolíky a evan-

gelíky je stále — vinou knzi.

Pomíjím též, co spadá do úkol eskoslovenské vzájemnosti.
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lách, poví se cíl i osnova se poradí. V život je samá obdoba;

i v práci celé spolenosti, národa teba si vyjasnit nejprve cíl,

potom stanovit poádek práce a o práci se rozdlit. Na Slovensku,

mluví-li se o organisaci práce, vždy se jmenuje' jen knz a uitel;

to je omyl. Salvovi kdysi odepel knz neb uitel kolportovati, i vy-

hledal si emeslníka neb rolníka a ten vykonal o hodn více, než by

byli vykonali oni inteligenti. Neodluovati lid od spolkové a veejné

práce, naopak je nezbytno ho do ní co nejvíce uvádti, hodn mu
svovati a tak jej navykati samostatnosti. Odvržte už jeden-

kráte aristokratickou pýchu: jen já mám rozum a lid je hloupý, já

ídím, lid musí být vodn. Vidím na p., že skupinu starších a sta-

rých sedlák voli vede k volb do msta mladiký písa nevoli,

skoro chlapec; což by k tomu úkolu nedostail nkterý z voli
sedlák? Tamto dr. Samo Daxner v Tisovci, a rodem zeman, žije

se svými hasii, teba se i v selské kabanice odívají, jako s bratry,

družn, srden, rovný s rovným ; také v Tisovci lze práci orga-

nisovati. Jdte už jen mezi lid a jist spolupracovníky najdete. ^)

Fará a uitel má vdomosti, sedlák a emeslník mže míti rozum,

zdravý spoleenský názor, dobrou vli a vytrvalost. Slovensko musí

zlidovt, t. povznésti lid, aby se dostal k vlivu a moci a tímto

vlivem a mocí lidu povznese se národ. Bez lidu není národa; ta

hrstka inteligence, která pichází do Martina na radovánky, není

národ. ekl jsem už výše, že inteligence umluvila organisaci, a co

je z ní? Pijali titule vdc neb dvrník a zaháleli dále. První

je duch, t. výchova národa dle programu. Ale i jakás takáš orga-

nisace je možná; slyšme Salvu, který se o povznesení lidu a

národa mnoho napemýšlel.

Salva ped nkolika roky rozposlai obžník, ve kterém ozna-

moval, že založí, dostane-li se mu podpory, asopis, jenž bude

míti krom odborných spolupracovníkv dva redaktory. Jeden re-

daktor prý bude celým Slovenskem cestovati ; s cesty bude posílati

zprávy o kraji, bude hledati dopisovatele, povzbuzovati k zakládání

potravních i úvrných i hospodáských spolk, hledati v každém

okrese dvrníky práci ídící a národní da sbírající, ovšem též

kolportery asopisu a knih. Redaktor pod štítem svého úadu mže
bez pekážek cestovati, mže hodn vystupovati veejn a sou-

kromn dle libosti; nco takového dlají redaktoi maarští i jiní, tu

*) Sice nás pouoval jistý ev. fará: Ta propast mezi inteligencí a lidem je

dobrá, nech jen zstane dál; nebo jak se lid bude s inteligencí stýkati, zkazí
se nám. Na to pravíme my: Je též inteligence mravná a tu posíláme mezi lid; ta

propast nadále zstati nemže!
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neteba žádného povolení od vlády a bez hluku lze tu mnoho vy-

konati. Politikm teba se uit i od obchodník, kteí pomocí ce-

stujících hodn docilují. Salvovi nebylo popáno plán uskutenit,

nebo nedošel podpory. Když potom samojediný redigoval Slovenské

Listy, napsal lánek o slovenské kancelái tak si ji pedstavuje, že

by se na p. advokátovi, horlivému, zpsobilému a v národ oblí-

benému pracovníku, dávala z národní dan taková podpora, aby

se mohl advokátských prací docela vzdáti a všecek vnovati se

národu. Konal by asi touž práci, kterouž Salva hodlal pidlit re-

daktorovi. Organisátor takový sám by se postaral, aby se národní

da na kancelá sešla. Pomry slovenské, mínil Salva, jsou mimo-

ádné, je zle, teba už nco zaít, zkoušet to i ono. Ale co je

plátno lidem dobré vle pemýšlet a navrhovati? Martinští absolu-

tisté se pyšn usmjí a »ídí« osudy národa dle svého. To se nedá

uskutenit, eknou s klidem filosofa a všecko zstane pi starém,

až zase o slavnostech hlun se udeí na buben, zatroubí fanfáry,

že to vyburcuje služné, župana, snad i ministry, píší se zprávy

v zemi i za hranicemi o pronásledování ... a to je hlavní úkol ná-

rodního vedení, to je vrchol národní práce.

Koním své úvahy a kritiky návrhem.

Budiž píštího léta svolána dvrná schze Slovákv a e-
chv, na níž by se ujednal: 1. pracovní program slovenský,
2. pracovní program kulturní vzájemnosti esko-
slovenské.

Pi prvém by eši, pece jen v pracech organisatorských vy-

školenjší, byli rádci, pi druhém je beztak potebí obou stran. Za
svolavatele a poadatele schze navrhuji Sloyáka dra Blaha a echa
dra Pastrnka. Nech sami dále uvažují, kde by dvrná porada

mla býti a koho na ni pozvati. Pijdou-li referenti pipraveni, za

dva neb ti. dni se hodn ujedná.

Pozn. autorovy. Jezovitská universita v Trnav byla založena 1G35

;

omylem napsal jsem na str. 30 rok 1561, kdy byli do Trnavy uvedeni jezo\nté.

Ze Budapešt má na 200.000 Slovákv, opsal jsem z nkterého slov. asopisu,

možná, že z Nár. Novin, a íslo to udávají mnozí Slováci. Zápisek mj jest ovšem
z r. 1895, kdy — ped v\'stavou — bylo v Budapešti zvlášt množství slov. zedník,
tesa a jiných dlníkv. Jisto je, že, když zkusíme na ulici nebo v hostinci nebo
v obchod slovensky mluvit, pekvapí nás, co lidí, teba maarsky mluvících, slo-

vensky nám odpoví. Urité íslo Slovák v Budapešti neví nikdo.

Trnavu navrhuji za duchovní ústedí hlavn proto, že má úrodné, zámožné
okolí a že je blízká Morav jsouc s ní povždy v obchodním spojení. Jist\' výborný
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muž slovenský — lievítn té chvíle který — pedpovdl Trnav význannou budouc-

nost. Minulost její je mohutná, což se zdá rovnž pedpovídati i mohutnou bu-

doucnost.

V ministerstvu uherském jsou nkteí Slováci smýšlení národního. Jeden z nich,

hodn vysoký úedník, je tuším ze spoluzakladatel Matice Slovenské. A ten pro-

nesl myšlenku, že by národní slov. spisovatelé mli psát i do Vlasti a Svta, aby

jaksi asopis duchem svým opanovali a uinili národu užitenjším. asopis ten

je mezi lidem slovenským nejrozšíenjší, je lidu tém vnucován: nevtiskuje-liž se

i národnímu lovku, od ministerstva vzdálenému, myšlenka táž? Vím, že by tam

útoky na Maary nepijali, ale národn psáti neznamená hned také nepíteli spílati.

Ušlechtilá povídka neb báse, pkn duchem a jazykem slovenským napjaná, je

pece též plod národní. Píspvek Vajanského by redaktoi neuveejnili, ale vím, že

uveejnili práce mnohých národních spisovatel. Myšlenku, že by národní spiso-

vatelé mohli psáti do Vlasti a Svta, slyšel jsem na p. i od výborného historika

slovenského. Já si jist každé slovo rozmyslím a znovu tvrdím, že Vlast a Svt více

Slovensku slouží než Národnie Noviny.

Nár. Nov. na náš lánek »odpovídají«, ale jádra našeho lánku se nedo-

týkají ped tenái svými je zamlujíce; proto žádáme redakci Hlasu, by vybídla

tenáe Nár. Novin, aby si lánek náš peetli v originále.

Výsledku náhlého neekáme, ale víru máme pevnou, že pravda veejn vy-

slovená nemže být bez užitku, že ji jednou národ najde. Jen proto jsme ji

povdli.



Paížské pabrky.

(Dokonení.)

Na hlavní, pro v loni lidé jezdili do Paíže, málem bychom byli

zapomnli— na výstavu. Nu nebylo by veliké neštstí. Žádná

svtová výstava ješt snad nezstavila v literatue jak odborné tak

neodborné tak málo stop, jako loská. Ale ono skuten není, o em
psáti. Multa sed non multum, v tom jest celá charakteristika vý-

stavy. A ta multa ješt hodn nesoustavn rozházená na terrénu

co nejnepraktitji voleném. Výstava ovšem byla v stedu msta, a
sted msta jest pro Paíž pojem dost relativní. Ale pedstavte si

tak u nás — ovšem pirovnání jen v malém — Václavské námstí

a Karlovo námstí obehnáno plotem, vmyslete si místo Vodikové
ulice eku, jejíž ob nábeží opt zahražena jsou prkny, a máte

terrén paížské výstavy. Vzdálenosti pi tom ohromné a komunikace

naprosto nedostatená, tak že, kdo po celý den vydržel ve výstav,

vykonal jist nkolik mil krok. Elektrická tramvvay a tak zvaný

pohyblivý chodník — mimochodem eeno hraka pro dti a hodn
drahá — dotýkaly se jen periferie menší ásti výstavy a jezdily

vtšinou trat své vbec mimo výstavu nad paížskými ulicemi,

tak že pro navštvovatele nemly valné ceny. Byly také i pi nej-

vtším výstavním návalu skoro prázdny. Severní výstavní beh byl

pak vbec beze vší komunikace. Atakstalo-li se, že jsi denní obchzku
výstavy ukonil nkde u Trocadera a nechtl zde, na druhém konci

Paíže, z výstavy vyjíti, byl jsi nucen unaven a rozmrzen celou

hodinu blouditi prkenými chodbami, tunely a pes mosty, než jsi

se dostal k hlavnímu východu na námstí Svornosti. I tento hlavní

vchod s podivnou bránou v byzantsko-orientálním slohu, záící

veer tisíci pestrobarevnými žárovkami, nebyl šastn volen. Scházel

všechen prospekt, vešel jsi a nevidl nic. Hlavní výhledy byly na

novém most Alexandra III. na paláce umní s jedné a prmyslové
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paláce na Esplanád invalid s druhé strany a pak ovšem od Tro-

cadera na pole Martovo, kde zejména veer, kdy vž Eifelova a

svtelná fontána záily arovnými barvami, byl pohled úchvatný.

Ale nejen terrén, i nesoustavnost exposice unavovala; Seadní
dle skupin a stát (Francouz ve své naivnosli íká »dle národ«)
mlo za následek, že asto pedmty téhož druhu nalézaly se na

sedmi neb osmi rzných místech. A vedle toho byly ješt zvláštní

representaní pavillony jednotlivých »národ«, ovšem s píslušnými

hospodami.

To jsou ovšem obtíže, jimž se žádná svtová výstava dobe
nevyhne, ale práv proto rozumnost »svtových« výstav vbec uvá-

djí v pochybnost. Další chyba: exposice jednotlivých stát byly

velmi rzné ceny. Objem místa a množství vystavených pedmt
dokonce se neídil skutenou zdatností a vysplostí dotyného státu

v uritém oboru, nýbrž okolnostmi zcela náhodnými, mnohdy jen

dvody reklamními. Tak kdo by podle letošní paížské výstavy pi-

rovnával prmysl uherský k anglickému, dospl by k úsudku velmi

kivému. Ne to, co nejvíce kií a se naparuje, je nejlepší a svtová
výstava takové mezinárodní dryánictví nemže zameziti.

Ze exposice rakouská byki slabá, velmi slabá, o tom mezi

odborníky i neodborníky šel jeden hlas. Skromnost jest hezká ctnost,

ale na pravém míst, ne na svtové výstav. Tak zvaný rakouský

pavillon, jako vtšina ostatních, byl ist representativní. ech se

tam setkal s milými podobiznami prof. Reinsberga a p. Koenského
a s hlavikami všech rakouských asopis od »Neue Freie Presse«

až do nebožky »eské Stráže «. Ostatek Rakouska resp. ech roztroušen

byl dle jednotlivých odborových skupin a naprosto se ztrácel. estnou
výjimku inili jen Hanáci svými jemeny a slady ve skupin zem-
dlské. I ty pkné interieury jednotlivých rakouských zemí nevý-

hodným situováním na galerii znan trply.

Nejobsáhlejší a nejdkladnjší exposice z cizích stát mly
bez odporu Rusko a Nmecko. Bylo patrno, že ob vlády daly si

záležeti, aby obeslaly výstavu co nejskvleji, jist z dvod politických,

teba z rzného stanoviska prýštících. Rusko chtlo prokázati svou

sympathii, Nmecko chtlo ukázati svou moc a vysoký stupe
svého vývoje prmyslového. Ale žádný cizí stát nedodával také

taký kontingent navštvovatel, jako Nmecko. Kudy jste chodili,

klopýtali jste o nminu, ve vtších výstavních hostincích byli jste

obslouženi nmecky, a našim Frankoíilm svíralo se zajisté srdce,

vidli-li a slyšeli-li tyto triumfy nminy ve stedu »velkého ná-

roda* a v srdci »krásné Francie*. A jaká ironie! I vás v cizineckém
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vašem kroji a vzezení pes všechno linguistické vaše úsilí šmahem
mli za Nmce a zejména podnikaví prodavai vyvoleného národa

již ze vzdálí deseti krok lámali vám vstíc své »Herr«, »mein Herr !«

Milý echáku, ohrazuj se desetkrát slavnostn »nixdaj!«, kus té

nmecké politury ti zstane pece na ele pilepen.

Život na výstav od rána do noci byl ovšem hluný, šumný,

pestrý. Totiž asi od 10 hodin, ponvadž do té doby, jako zase

veer, byio dlužno odevzdati dva lístk}'', tedy platit dvojnásob. Pro

nás nepochopitelný, jen kapitalistickým rázem celého nazírání fran-

couzského vysvtlitelný jest zpsob prodeje tchto lístk t. zv.

ticket. Jich nominální cena byla 1 frank, ale ony nebyly k dostání

u pokladny, nýbrž prodávány po ulicích, zejména v okolí výstavy

od muž, žen, dtí a vbec lidí, kteí si v tom nalezli zdroj vý-

živy. S lístky provozována totiž živá agiotáž, vlastn disagiotáž.

Místo za frank prodávány jednoho dne za 35 centim, druhého za

30, tetího dokonce za 25. Kurs ídil se dle poptávek a prodavai

byli patrn skartelováni. Ale oni nejen prodávali, nýbrž i kupovali

tickety, ovŠem za kurs o 5 až 10 centim nižší. A tak tickety vý-

stavní byly dobrým cenným papírem a paížskému obecenstvu, jež

jest na tuto manipulaci uvyklo již pi lístcích divadelních, rozumlo

se to samo sebou.

Ohromné množství výstavních hostinc, kaváren, naléváren,

ochutnáváren atd. bylo ovšem vysvtlitelno. Obchody dlaly dle

toho. Však známe ten smutný pohled na prázdné místnosti, se

zívajícími a rozmrzelými íšníl^y a íšnicemi z výstav domácích.

A kde byli spoí hosté, byli to cizinci. Paížané najedli a napili se

bu doma, aneb, zejména prostší lid v nedH, nosili ve velikých

koších obdy a veee ssebou. Celé tábory rodin usadily se na

schodech pavillon, v trávnících a kde se jim práv zalíbilo, zde

jedly a pily a žádnému strážci bezpenosti nenapadlo je pi tom

vyrušovati. Ostatn, kdo chtl, mohl se i na výstav najísti za ceny

nikoliv pemrštné. Rakušanm doporuovali vídeskou restauraci

a kavárnu, kde epován plzeský »prazdroj«, jak ohlašovala ta-

bulka nmecká a — polská a kde hrány sprosté vídeské »gassenhaury«

.

O výstavních atrakcích nemohu mnoho psáti, ponvadž jsem

se napálil jen jednou, starou Paíží. Dlala dojem velmi chatrný a

byla stále prázdna pes komediantskou a vavou reklamu pestro-

jených hastroš. To odstrašilo mne od dalších pokus a tak ku

znanému prospchu své tobolky nevidl jsem ani palác optick}'-,

ani švýcarskou ddinu, ani balon captif, ani cestu kolem svta a

jak se ješt všecka ta lákadla jmenovala.
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Za to výstava exotických národ a kolonií nebyla bez zajiV

mavosti. Zejména kolonie francouzské (sev. Afrika, Madagaskar),

anglické (Indie, již. Afrika, Kanada) a ruské (Sibi, Turkestan) ob-

sahovaly bohatý zdroj pouení i pro neodborníka. Ovšem ti blaseo-

vaní a aklimatisovaní Arabové, Negrové, íané, Japonci, se v Paíži

notn nudili, tak že budili až upímnou soustrast. Ostatn hbitjší

a chytejší z nich s rznými orientálními tretkami dlali dobré ob-

chody a mnohá elegantní Paížanka u leckterého mladého sndého
Inda neb Araba nápadn dlouho vybírala a vyjednávala.

Hlavní »heby « výstavy ovšem nebyly nové : byla to stará

vž Eiffelova a svtelná fontána. První známa byla již návštvníkm
poslední výstavy, nicmén smlá a stepilá konstrukce její stále ješt

byla pedmtem obdivu, etní zvdavci stále ješt dali se povznášeti

k jejímu vrcholu. Fontána rovnž nemla pvabu novosti. Zabírala

skoro celé prelí hloubky hlavního paláce na poli Martov, tak že

vchody do tohoto byly jen po stran, a nevynikala ani tak umlými
vodotrysky, jako spíše etnými vodopády osvtlenými ze spoda a

celým okolním upravením, záícím tisíci a tisíci pestrobarevných elektri-

ckých žárovek. Byla spouštna — pro, tžko íci — teprve o pl
desáté veer, ale lid trpliv ekal a svádl krvavé bitky o deseti-

centimové židliky s jich opatrovatelkami, babami vybrané paížské

šerednosti.

Jazyková otázka byla na paížské výstav rozešena velmi

liberáln. Šest evropských jazyk uznáno za svtové : vedle fran-

couzského anglický, nmecký, italský, španlský a ruský, tak že

tabulka s nápisem »východ « vypadala jako cislajtánská líc nových

našich bankovek.

6.

Co zbývá ješt o Paíži íci? Ach, ano, vždy jsem se ješt

nedotkl politiky a Francie, jak to teme stále v našich žurnálech

a slyšíme v rzných ohnivých pípitcích, jest pece naším vrným
spojencem ! Až na bodrého krajana pana Vyhnálka, jenž má ho-

spodu s dobrým plzeským a hrdou firmou »Aux amis de la France !«

mnoho té vzájemnosti esko-francouzské jsme nepozorovali. Fran-

couzm na spojencích vbec málo záleží. Oni jsou »grande nation«,

Paíž jest sted svta a slunce všehomíra, zde je vše nejlepší, nej-

velkolepjší, nejmodernjší. Ono to sice už dávno není pravda, ale

Francouz o tom neví, a kdyby mu to nkdo ekl, tedy tomu ne-

ví. Kdo by myslil, že poslední výprask Francouze z jich marnivé



351

ješitnosti a obmezené domýšlivosti vyléil, velice by se mýlil. Celá

Paíž má klapky na oích a vystízlivní bude jednou hrozn ne-

píjemné.

Se zejmým odporem líí se obyejn Berlín jako msto mili-

tarismu, kde každý krok upomíná na dobyvanou politiku Hohen-

zoller — ale Berlín není nic jiného v tom smru, než kopie Paíže.

Jdte po ulicích: rue Aboukir, de Solferino, boulevard de Magenta,

de Sebastopol, faubourg Malakoff, quai Austerlitz, pont de Jena,

avenue Eylau, de Wagram (po místech, kde Francouzi byli biti,

ovšem ulice jména nemají) a zase pláce Vauban, avenue Kléber,

Hoche, Niel, Mac Mahon atd., vizte vítznou bránu na elysejských

polích, etné pomníky, projdte sbírky Louvr, Luxemburského pa-

láce, Versaillii: vtšina obraz válka a zas3 válka, krev a zase

krev. Ludvík XIV, a Napoleon jsou dosud nejvtšími heroy Francie,

ponvadž vyhráli nejvíce bitev. S posvátnou úctou putuje se do

domu Invalid k hrobu pofranštlého Itala, jejž revoluce vynesla

na povrch a jehož dobyvaná politika pokládá se za vrchol slávy

Francie. A jména starých maršál a jenerál vyslovují se s nad-

šením, jsou vtesána všude v mramor a zlato, kladena za vzor

mládeži. Láska k vlasti znamená pohrdání a nenávist ciziny, nacio-

nalism touhu po výbojích, po vítzstvích, po svtovlád. Neplatí

to ovšem jen o Francii, ale jaké plody pinesou tyto divné kvty
poínajícího dvacátého století?

A ku podivu, že tetí republika všechny ty památky staré vá-

lené slávy francouzské peliv opatruje, a jsou zárove oslavou

a apoteosou absolutní monarchie a císaství a pi vrtkavosti lidu

paížského pro nynjší útvar státní nikoliv bez nebezpeí. Ale ovšem

i republika snaží se vtisknouti Paíži svj ráz. Na všech státních

budovách vlají trikolory, všude pyšní se písmena R F, námstí Re-

publiky, Svornosti, Bastilly, boulevard Voltaire, Diderot, avenue

Ledru Rolin, pomníky Voltairv, Rousseauv, Gambettv, dokonce

i Fourrierv, pomník padlých na barrikádách (»pour la defense des

lois(!) et de la liberté« zní nápis) — ale to vše iní dojem jakés

zevnosti a strojenosti. Jako v Pešti musí být všechno uherskými

barvami nateno a vrátný v divadle s dalmanera a kalpakem, aby

cizinec vdl, že jest v Aladarii, tak i Paíž nás chce zevnjškem

pesvditi o svém republikanismu. Ale jak snadno lze nápisy vy-

škrábati, jména ulic zamniti, prapory svmouti ! A v život paíž-

ském mnoho toho republikanismu, aspo demokratického republika-

nismu, pozorovati nelze. Ba zdá se, že zábavy a požitku laný lid

pímo touží po skvlém divadle pepychového života dvorského,
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jehož nyní postrádá. Jak prázdno a pusto jest nyní v Tuilleriích

a jak truchlivý dojem iní Versailles se svými opuštnými budo-

vami, travou zarstajícími nádvoími, spustlými parky, jezery a

oranžériemi. Vše i s tím poetickým Trianonem zdá se být zakleto

v doasný spánek a ekat jen na jásavý výkik davu »Vive le roi,

vive Tempereur !«, aby procitlo k novému skvlému životu.

Možná, že i v té nadšené sympathii dnešní republikánské

Francie k absolutistickému Rusku vyjadují se mimodk tajné tužby

lidu francouzského. A vskutku není dnes snad populárnjší osob-

nosti v Paíži nad ruského cara. Kdyby ten chtl být francouzským

císaem, byl by zvolen plebiscitem jist hned, teba ert vzal pi

tom republiku. Výrazem této záliby není jen nový nádherný most

výstavní Alexandra III., nýbrž setkáváme se s ní všude. Ruské nápisy,

ruské výrobky, ruské knihy, dokonce i ruské restauranty, podo-

bizny cara a carevny atd.

To ovšem v moderní Paíži. Tam u pokoutních vetešník a antik-

vá v latinské tvrti nalezneme ješt za rozbitými skly staré ocelo-

rytiny vyobrazující hrdinství Kosciuszkovo, krveprolití pi dobytí Var-

šavy a j. A na hbitov montmartrském celá kolonie pochovaných

emigrant polských s nadšenými a v pomoc Francie doufajícími

náhrobními nápisy. »Jeszcze Polska niezgyn^ía . . .« zní to zoufale

a zas nadjn s pomníku jakéhos povstaleckého jenerála. Ba zgy-

ngla, zgyn^ía, ubozí ideální snílkové, aspo v Paíži zahozena jest

te mezi veteš a staré haraburdí.

Chcete uiniti závr? Ano Paíž stála a stojí za podívanou.

I dnes tam ješt jete a uvidíte mnohé, uslyšíte mnohé a nauíte

se mnohému : uvidíte ulice široké a dlouhé, budovy monumeniní,

bohaté poklady umlecké, moe budov a lidí, uslyšíte vný šum

a ryk milionového msta, árie svtových oper zpívané slavnými

herekami, nauíte se znáti nejvyšší raffinovaný pepych a požit-

káství, ale nco neuvidíte, neuslyšíte a nenauíte se : neuvidíte tu

slavnou, velkou, záivou Paíž, o které vám vypravovaly djiny,

kterou vám líily romány, kterou vám malovilo umní, neuslyšíte

onen tlukot stediska tepen svtové kultury a civiiisace, o kterém

jste snili, a nenauíte se znáti národ duchem mladý, prací vytrvalý,

mravn silný, života schopný, jemuž náleží budoucnost. Chcete-li

v tchto ilusích dále žíti, pak do Paíže nejezdte

!

C. H.



Nkolik kapitol z moderní nauky o infekci

a immunit.
Orientaní lánek od Dr. K. Zikmunda.

(Dokonení.)

Díve než pikroíme ku dalším výkladm o immunit a jednot-

livých bodech práv uvedených, uveme si znovu na pam
fakt, že i normální krev lidská i zvíecí má vlastnost bakterie ni-

iti (baktericidnost krve resp. sera).

Nkterá individua mají tuto schopnost vtší, jiná menší. Tak
na p. kojenci a dti novorozené jsou immunní proti difterii roz-

hodn v míe mnohem vtší nežli dti od 2 do 7 rok. Též tak

dosplí. Menikov ^) pozoroval, že má polovika normálních lidí

sérum preventivn -) (ochrann) úinkující proti cholee, podobn
i nemocní cholerou; le pravidelnosti pi tom nevidl, nebof pozo-

roval uzdravení bez pítomnosti pirozené praeventivnosti sera —
i uzavíral z toho, že neteba vždy baktericidnosti sera pro piro-

zenou immunitu. Ze vedle baktericidnosti a sera Menikovy fagocy-

thosy existuje ješt njaké jiné zaízení ochranné v lidském orga-

nismu — ukazují zejm pokusy Pasteurovy s tekutinami výživ-

nými a pokus Behringv dokazující existenci specifických antito-

xin ili protijed v krvi aktivn immunisovaných zvíat proti ur-

ité nemoci infekní. Pasteur^) shledal, že tekutina, v níž mikroby

vzbuzující choleru slepic byly pstny, nemže sloužiti za výživ-

nou pdu nové kultury tohoto mikrobu, nebo tato v ní ponenáhlu

odumírá. Za to mohou jiné bakterie v ní dobe rsti. Pasteur si

*) E. Menikov: Recherches sur le cholera et les vibrions. (Annales de

1'Inst. Pasteur 1893.)

^) Známe okování (immunisování) ped infekcí, t. j. okování praeventivní

neb ochranné, a okování po infekci nastalé — a toto naz}'vá se kurativni i lé-

ebné.

3) Duclaux: Pasteur-Histoire un esprit. 1896.

NAŠE DOBA. R. VIII., . 5., 1901. 20. února. 23
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pedstavoval, že výživný materiál pro novou kulturu téhož druhu
je starou kulturou úpln ztráven. Bshring pak smísil sérum anti-

difterické (vzaté z krve zvíete immunisovaného proti difterii vsti-

kováním seslabených kultur bacill difteritických) v pokusné ná-

dob se sérem obsahujícím toxiny difterické (jež samo vstíknuto
byvši zvíeti do tla urit toto usmrtilo), a vstiknuv sms tuto

do krve pokusného zvíete shledal, že zvíe zstalo úpln zdrávo.

Pokus ten dokazuje zajisté existenci antitoxin — a tyto antito-

xiny psobí specificky, t. j. jen proti téže nemoci. — Vidíme tedy,

že máme vedle fagocyth a baktericidnosti sera ješt tetího fak-

tora pi aktu immunitním — a to hlavn pi immunit toxinové —
to jest antitoxiny Behringovy. — Behring z nálezu toho dlal další

dsledky, na p. že immunisace je podmínna vniknutím antitoxin

ze sera do tla infikovaného zvíete a neutralisováním toxin anti-

toxiny a podobné jiné. Le, jak pozdji se ukázalo, nebude závr
Behringv o direktním neutralisování toxin antitoxiny jako ky-

selin alkaliemi tak zcela korrektní, nebo pokus smíšení toxin
s antitoxiny byl proveden ve zkoumavce a ne v krvi živoicha,

a není správný, jak Pelná ^) ve svém. velice peliv vypracovaném
souborném kritickém referátu o immunit praví, již z té píiny,
že není ješt dkazem, že se slouily A s B, nedá-li látka A u
pítomnosti látky B svou obyejnou reakci a.

Kde se tyto antitoxiny tvoí, není také známo. Zdá se, že

nejvíc pravdy, pokud týe se V3^svtlování aktu immunitního vlast-

ního, budou míti oni badatelé, již si pedstavují, že bakterie a jich

toxiny pi infekci v krvi kolující mají úinek stimulaní a dráždivý

na pirozená obranná zaízení organismu napadeného, a Hueppe''')

i jiní se asi správn domnívají, že látkami tmi dráždí se buky
celého organismu ku zvýšené obranné innosti. Podobn jako jedy

bakterielné psobí dle Hueppe-a i sera hojivá, obsahující specifické

antitoxiny ve smyslu Behringov, i není dle nho hojivá sérum

žádným rychlým prostedkem immunisaním ve smyslu Behringovy

neutralisace jed protijedy, nýbrž prostedkem zvyšujícím bakteri-

cidní vlastnosti krve. (Hueppe specieln si pedstavuje, že antitoxiny

v seru hojivém obsažené jsou s to direktn bakterie usmrcovati.)

Dle Hueppe-a není qualitativního rozdílu mezi sérem normálním

a sérem obsahujícím antitoxiny (immunisaním), nýbrž jen rozdíl

quantitativní. Praví doslovné: »Der durch GifLÍestigung und Immuni-

') Pelná: O podstat immunity. (Sbírka ped. a rozprav -a oboru lék. ISÍIU

. 69, 70.)

'^) Hueppe; Naturwissenschaltliche Einfiih. in das Studium der Bacteriol. 1896-
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sirung gesetzte Reiz hat sicher nachvveisbar die Wirkung ausgeúbt,

die Menge der ini Blutserum vorhandenen aciiven Kórper zu steigern.

Nur scheinbar ist Etwas Qualitatives hinzugetreten ; denn die nach-

weisbare Bacterien-Componente im Heilserum hat mit der Antitoxin-

wirkung nichts zu thun. Sie stellt nur eine besondere Reizform

dar und kann ohne jede Aenderung des Erfolges fehlen, wenn nur

in irgend einer Weise fúr einen Reiz gesorgt ist, der die specifischen

Zellenterritorien und Zellen des Wirtorganismus zur Bildung ge-

núgender Mengen activer Korper veranlasst. Das Ueberlussige

gerade der Bacterien-Componente. also des einzigen Specifischen

bei der Bildung der Antitoxine ist aus vielen Versuchen er\v'iesen.«

Behring uznává sice též, že výroba antitoxin dje se funkcí

živých bunk organismu, le tvrdí, že hotový antitoxin psobí bez

jakéhokoliv spolupsobení bunk tch direktn tím, že toxin (jed)

neutralisuje.

Chauveau si pedstavuje vznik immunity tak, že, okujeme-li

praeventivn n. p. seslabenými kulturami njaké zvíe, že tyto

seslabené kultury zanechávají v krvi okovance jisté látkj^ škodlivé

životu virulentních bakterií pozdji zvíeti do tla vpravených, tak

že tyto zahynou (Theorie retenní).

Že podstata immunity není dosud ádn osvtlena, vyplývá

již z toho fakta, že skoro každý autor má svou vlastní pedstavu

o immunit. K vli zajímavosti uvedu zde ponkud obšírnji ješt

theorii Ehrlichovu, která zároveí ukazuje, jak daleko do spekulace

uchýlí se mnohdy i seriosní badatel od fakt, schází-li mu potebný

výklad, Ehrlich pedstavuje si sice též, že t. zv. antitoxin není nic

jiného, než produkt novotvoivé innosti bun^k organismu, le není

to dle nho direktní následek dráždní bunk ku zvýšené obranné

innosti, jak Hueppe a jiní si pedstavují, nýbrž indirektní — ve

smyslu Weigertovy theorie bioplastické — to j. hojivé sérum obsa-

hující antitoxin odstrauje prý jako každé jiné dráždidlo picháze-

jící ze zevnjška nejprve pekážku, která buku dosud v klidu

držela, a teprv potom, když pekážka odstranna, prý podporuje

její innost novo'.voivou. Pi tom nastává prý hyperprodukce a nad-

bytek tento jako nepotebný pro orgán pechází do krve a utvoí

potebné antitoxiny ili protijedy. Ehrlich se domnívá, že toxiny té

které infekní nemoci mají specifickou affinitu (píbuznost) k jistým

komplexm bunk organismu; tak na p. toxin tetanový spojuje se

velice rychle s bukami centrálního ivstva otráveného zvíete,

l^hrlich nazývá specieln onu látku v buce, která s toxinem se

spojuje, toxoforním (jedonosným) postranním etzem (tox'~fore

23*
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Seitenkette). Antitoxiny pak nejsou dle Ehrlicha nic jiného, než

ony látky v buce, s nimiž toxiny se spojují — onen postranní

etz — jež bhem immunisaního processu prý se odluují, pi-

cházejí do krve a tvoí antitoxiny. Dle nho jest tedy n. p. teta-

nový antitoxin rozpuštnou a v krvi kolující souástí normálních

bunk mozku a míchy. Tyto dedukce Ehrlichovy neukázaly se, jak

pozdji vysvitlo, zcela správnými, vedly však k zajímavým dalším

dsledkm. Wassermann') a Takaki (z Tokia) vzavše za základ

tuto hypothésu Ehrlichovu mli za to, že tyto antitoxiny — tato

»toxofore Seitenkelte« musí býti již v centrálním ivstvu (mozku

a míše) praeformovány, a tedy že tká mozku a míchy musí obsa-

hovati tyto immunisující látky de norma. A skuten pi pokusech

dokázali, že mícha, hlavn však mozek králíka, morete, kon,

holuba a lovka psobí vždy tetanoantitoxicky ili jako protijed

toxinu tetanového bacilla. Wassermannovi podailo se pak isolovati

z centrálního ivstva jako onu vlastní úinnou látku — jako onen

antitoxin — jistý druh bílkovitých látek, zvaný nucleoproteidy.

Pokusy tyto zdály se potvrzovati správnost hypothésy Ehrlichovy.

Wassermann pak sám vysvtluje fakt ten v ten rozum, že tetano-

toxin má znanou affinitu k jistým bukám centrálního ivstva,

a že tato affinita trvá ješt i jistý as po smrti zvíete. Vstíkne-

me-li pak ásf normální tkán mozkové do obhu krevního zvíete

otráveného souasn tetanotoxinem,'^) spojí se jed tento ihned s ásti-

cemi oné souasn vstíknuté substance mozkové, a nemže se

tedy již spojiti s mozkem a míchou zvíete pokusného a zvíe tak

otráviti.

Menikov optuje tyto pokusy shledal, že podobn jako tká

mozku a míchy má i krevní sérum slepice a morete immuni-

saní vlastnosti pi tetanu. Dva Francouzi Roux a BorreF) shledali,

že pokus Wassermannv se nezdaí, vstikují-li se emulse mozková

a jed tetanový ne souasn, nýbrž po sob a na rzných místech.

Dále našli, že i aktivn i passivn immunisovaná^) zvíata podléhají

') Wassermann a Takaki: Ueber tetanusantitoxische Eigensch.

d. norm. Centralnervensyst. (B. kl. W. 1898. . 1.)

*) Dávka 0"001 gm. tetanotoxinu objevila se jako smrtící dávka pro bílou myš.

Tuto 2, 3 až lOteronásobnou dávku smšovali s emulsí mozku a míchy, a vstiko-

vali sms tuto pokusným myším; zvíata tato zstala vždy na živu, kdežto zví-

ata kontrolná pošla.

*) Roux et Borrel: Tétanos cerébral et Timmunité contre le télanos.

(Ann. de l'Inst. Past. 1898. Ref. z as. . lék.)

*) Aktivní i dle Behringa isopathická immunisace dje se bu postupným

vstikováním jedu bakterielného poínajíc malými, neškodnými dávkami a stoupajíc
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tetami, vstikuje- li se jed pímo do mozku. Roux a Borelí seznali

dále, že nkolik jen kapek antitetanického sera vstíknutého pímo do

mozku zvíete vyhojí lépe tetanus již vypuklý, než velké dávkj'

sera vstíknutého do krve neb pod kži. (Methodu tuto autoi zkou-

šeli i u lidí tetanem (strnutím) onemocnlých, zkoušeli ji i jiní

n. p. Piha^) na klinice prof. Pawlíka, le bohužel bez zvláštního

výsledku.)

Ze všeho vidíme, že Ehrlich i Wassermann uinili dležité

objevy, že však šli v dsledcích píliš daleko. Úkazy ony všechny

pi immunisaním aktu antitoxiny mžeme si zcela dobe vysvt-

liti zvýšenou inností pirozeného apparátu obranného ve smyslu

asi spojených názor Menikov-Behring-Buchner-Hueppe-ových,

pedstavujíce si pi tom, že vstíknuté sérum chovající antitoxiny

hraje úlohu specifického dráždidla.

K vli celku stjž zde ješt zmínka o Behringem hájené

specificit úinku antitoxin Behringových — t. j. o faktu, že zví-

ata immunisovaná n. p. sérem antidifterickým jsou skuten nej-

silnji a v první ad jen proti difterii vzdorná. — Specificita tato

jest skuten urit dokázána; le neschází též na píkladech, kde

immunisace neodpovídá nijak njaké specifinosti. Tak n. p. našlo

se, že králík immunisovaný sérem vzteklého psa není immunní
proti vzteklin, za to však proti jedu hadímu (Roux) atd.

Zajímavá jsou i následující pozorování:

Hueppe pozoroval již r. 1889, že zvíata dají se okovati proti

uhláku i produkty výmny látek (toxiny) bacilla zeleného hnisu

(bac. pyocyaneus). Rumpf a FránkeP) nalezli, že i proti tyfu dá se

zvíe okovati již po nastalé infekci mrtvými kulturami rovnž
bacilla zeleného hnisu.

Wooldridge-ovi podailo se immunisovati zvíata proti antraxu

(uhláku) i jiným vstikováním výtažku jisté žlázy telecí (thymusu

i brzlíku). Dále docíleno immunity proti rzným infekcím vstiko-

váním lidské moe, lidského i jiného sera (n. p. koského),

nukleinu atd., tedy zcela cizích látek, pvodu nebakterielního.

Všecky tyto fakty zdají se mluviti pro theorii o dráždní

látkami tmi v krvi kolujícími pirozeného obranného apparátu.

Apparát tento rozhodn jest velice složitý, a nenáleží k nmu snad

až ku dávkám naprosto smrtelným ; aneb dje se vstikováním seslabených neb

mrtvých kultur. Immunisace passivní jest immunisace sérem obsahujícím antitoxiny.

') Pifha: Píspvek ku aetiol., symptomat. a therapii tetanu puerp. (Sbor.

klin. 18y9.)

") Schiirmayer: Die pathog. Spaltpilze. 1898.
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toliko baktericidnos sera, jehož dle rzných badatel jednak soli

alkalií, rozpuštné alexin}', agglutinin}', bakteriolysiny a toxiny

jakožto produkty bunk organismu úinnými jsou souástmi, nýbrž

náleží k nmu i jiná profylakní zaízení organismu.

Tak kže sama svou skladbou i sliznice svým rasinkovým

epithélem"'^) a odmšováním hlen i rzných sekret majících

baktericidní vlastnosti, jsou k tomu zpsobilými vniknutí bakterií

do organismu zamezovati Podobn vysokou horeku pi infekní

nemoci nutno ítati ku pirozenému apparátu obrannému, nebo
bakterie pi teplot vyšší 38" C rozhodn tak nerostou a se nemnozí

jako pi teplot 37°, a ím teplota je vyšší, tím pomry pro vzrst
a množení bakterií v nemocném tle jsou nepíznivjší.

Jinak nepodala vlastního vysvtlení immunity žádná dosud

publikovaná theorie. Pokoušelo se o to velice mnoho badatel, le
všichni dopouštjí se pi tom té chyby, že pochod tak složitý, jako

jest pochod vitalný, jenž zajisté asi u rzných infekcí i rzn bude

se projevovati, hledli vysvtlovati jednoduchou njakou mechani-

ckou neb chemickou formulí (Pelná). Ani Pfeiferovy pedpokládané

bakteriolysiny, ani Gruberovy agglutininy nemohou sloužiti za

seriosní podklad ku vysvtlení immunity. Jediné, co naprosto do-

kázáno jest, jest Menikovova fagocj^thosa, zstává však nám zase

hádankou, co jest její píina, pro vznikla a je-li antitoxi-

cita a baktericidnost krve v jakémsi píinném vztahu (Pelná). Co

jednotného by asi pi aktu immunitním ješ, bylo, jest odvislos

mohutnosti jeho od ústedního ivstva, nebo je známo, že, je-li

toto njakým hrubým zpsobem doteno, že schopnosti brániti

se proti infekci pirozeným zpsobem ubývá. London a jiní doká-

zali, že nkteí ptáci ztrácejí imniunitu proti rzným infekcím hla-

dem, oškubáním, namoením do studené vody atd., což vše zajisté

na centrální ivstvo siln depressivn psobí. Podobným zpsobem
snad mohli bychom si vysvtliti i píznivý vliv strachu ped nemocí

a malomyslnosti, po pípad i vliv alkoholismu na vznik infekce.

^) Epithél jsou nejsvrchnjší vrstvy bunk na sliznicích.
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»Neodvoliitelné« podmínky míru, jež mocnosti diktují ín.

íšská rada sešla se po nových volbách k prvé své schzi
31. ledna. Ve složení jejím nastaly zmny dosti citelné. Nebylo snad

volebního dne za letošní volební kampan, který by nebyl pinesl pekva-
pení. V celku bylo patrno, že je na postupu myšlenka nacionální (zejména

v zemích eských) a že upadá vliv klerikalismu (zejména v nmeckých
zemích rakouských). Ve volebním boji získaly : nmecká strana li-

dová 8 (celkem má 49 poslanc), nmecká radikální 13 (celkem 21),

eská agrární 5, eská národn sociální 4, eští klerikálové 1 (celkem

2), polsk}'' klub 5 (celkem GO), polské strany lidové 1 (celkem 9),

Rusíni 2 (celkem 11), Vlaši 4 (celkem 9), ústavovrný velkostatek 2

(celkem 30) a velkostatkáský sted 1 (celkem 3). Ztratily v letošních

volbách: nmecká strana pokroková 1 (celkem má 35 poslanc), kesansko-
sociální 6 (celkem 21), nmecké volné sdružení 6 (celkem 3), katolická

strana lidová 4 (celkem 23), mladoeská 8 (celkem 51), sociáln demo-

kratická 5 (celkem 10) a Slovinci 1 (celkem mají 16 poslanc). Beze

zmny vyšel z voleb konservativní velkostatek se svými 19 a centrum

se 6 leny a Chrvati, jichž je 9, Rumuni s 5 a Srbové s 2 poslanci.

Ovšem po samých volbách nastaly ješt zmny ve strannickém slo-

žení poslanecké snmovny následkem bu splynutí nkterých skupin (n-
mecké strany katolickolidové a centra, nmecké strany pokrokové a nme-
ckého volného sdružení), bu secese jednotlivých poslanc ze stran, na

jejichž program byli zvoleni. Tak mezi Nmci utvoil se na íšské rad
selský svaz nmecký (Bauernbund), k nmuž se pihlásilo 6 po-

slanc. Je zajímavo, že i nmecké agrární hnutí, pokud se representuje

na íšské rad, nedovedlo se stejn jako obdobné hnutí eské vybavit

z podruží nacionálního radikalismu, který je v pímém rozporu se stavov-

skými zájmy selskými. Následek jeho je programová neurovnanost a ne-

uritost a nevyzpytatelnost taktiky agrárních stran rakouských. Na jedné

stran chce se agrární svaz nmecký dohodovat v hospodáských otázkách

s agrárníky eskými, na druhé stran však znemožuje spolený postup
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nejen tím, že pijímá politický program radikáln nacionální, nýbrž i tím,

že staví své hospodáské požadavky pod diktát nacionalismu. Chce totiž

nový svaz nejen nmecké státní ei, vylouení Halie, Bukoviny a Dal-

mácie z Pedlitavska, nýbrž i celnímu spolku s Nmeckem. Vedle toho

vyznauje se agrární svaz odporem proti militarismu, snahou o spravedli-

vjší rozvržení daového bemena a — ímž se prospšn liší od eského
hnutí agrárního — vdomou snahou o svobodnou školu.

Již dvojí — tebaže nepatrnou zatím — secesí byla postižena n -
mecká strana pokroková. Ztratila poetn nemnoho: 2 ze svých

len. Ale významný jsou píiny, jež vedly k rozkolu. Jednak pronikl

již antisemitism do ad strany pokrokové, jež jediná z nmeckých stran

byla ješt pístupna židm, jednak nacionální radikalism poslanc z ech
vedl k stetnutí s hospodáskými zájmy poslanc ze zemí ostatních.

Odpadlíky jsou dosud pouze poslanci Glockner a Nowack. Ale nespoko-

jenost trvá i mezi ostatními 9 poslanci z ech, kteí tžce postrádají

svého starého vhvu na stranu, o který pišli tím, že se jejich poet scvrkl

s 23 na 0.

Ale i jinak je mezi Nmci patrná itio in partes. Pi nacionálním

významu voleb všeobecn se oekávalo, že nmecké souruenství
dojde utužení a rozšíení. Jeden z význanjších len nmecké strany

lidové dr. Beurle pispíšil si také s návrhem, aby do nmeckého souru-

enství byli pojati i nmetí klerikálové a nmetí radikálové. Nmetí
radikálové k tomu odpovdli prohlášením, že nemohou se spojovat nejen

s nmeckými klerikály, nýbrž ani s ústavovrným velkostatkem, s kesan-
skými sociály a se stranou pokrokovou, jež prý není ist nmecká, nebo
pijímá do svého stedu i židy. Dle toho byl by možný spolený postup

jen mezi nmeckou stranou lidovou a radikální. Podobným zpsobem,
ponva bez nmecké strany lidové jakožto strany nejetnjší a národ-

nostn nepodezelé je souruenství nemyslitelno, a ponva strana lidová

nechce v souruenství vstoupit bez radikál, nedošlo dosud k formálnímu

ustavení nmecké poruky. Místo toho zahájena byla pouze akce o spo-

lený postup všech nmeckých stran pro uzákonní státní ei nmecké,
V poslední dob nad to piostil se pomr mezi nmeckými

radikály a ústavovrným velkostatkem prohlášením, které po

politických projevech Schonererových a po oficiálných projevech nmecko-
radikálního sjezdu uznala za nutné vydat liberální šlechta. V ústavovrném
velkostatku hnulo se pojednou rakouské svdomí, jež vedlo k osvdení
oddanosti panovníkovi a k vystoupení proti hnutí Los von Rom a proti

státoprávním snahám nmeckých radikál.

Po volebních neúspších, jichž se dokali nmetí klerikálové ve

svých nejvrnjších zemích, po porážce barona Dipauliho v Tyrolsku a dra

Ebenhocha v Horních Rakousích obecn se oekávalo, že se bude chtít

katolická strana lidová zachránit v nmeckém souruenství. Ale bu že

vidla na kesanských sociálech, jak slabým štítem pro volby je písluš-

nost k souruenství, bu že se obávala možného nepijetí do nmecké
poruky, místo snahy po nacionální organisaci projevil její list »Vaterland«

nepokryté pání po mezinárodním parlamentním sdružení ka-

tolickém. Ovšem na ráz se klerikální internacionalism v parlamentní

organisaci neuplatnil. Ale znané piblížení k jednotnému internacionál-
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nímu sdružení klerikálnímu na íšské rad nastalo. Nmetí klerikálové

utvoili spolený svaz: katolické centrum a stejn klerikálové slovanští

(slovinští, polští a eští) se spojili ve slovanské centrum. Odtud je již

jediný krok, aby obojí klerikální centrum splynulo a aby rakouská sn-
movna byla obšastnna jednotnou klerikální organisací, jež by potom

mla na 50, eventueln s konservativní šlechtou na 70 len.

eských poslanc je na íšské rad 52 v mladoeském klubu,

5 v eském agrárním a 4 v národn sociálním sdružení. Aby bylo umož-

nno nacionáln jednotné vystupování všech eských poslanc, má býti

založen spolený státoprávní klub.

Co do postupu eských stran je dnes již více než jisto, že Mlado-

eši by se obstrukci rádi vyhnuli. Svdí o tom neobyejný klid jejich

poslanc v parlament a svdí o tom ješt více doma Národní Listy, jež

všemi prostedky upravují pechod k politice oportunní. Proti

tomu však národní dlníci a agrárníci slibují obstrukci; u národních socia-

list budou obstrukní pokusy konen pochopitelné. vSli do Vídn bez

positivního programu, vemte jim možnost obstrukce a nebudou vdt
co dlat.

Jinak však je u agrárníky. Zemdlci eští vyslali je s nadjí,

že stanou se svdomím poslanecké snmovny, jež denn bude pipomínat po-

vinnosti její k upadajícímu selskému stavu, jež povede k ochranné práci,

pro zemdlství a bude ji umožovat. A místo živného chleba hospodáské

akce v oboru agrárním chtjí agrární poslanci podat selskému lidu kamení

obstrukce. Státoprávní radikalism se svojí dslednou taktikou bu
pasivní oposice nebo obstrukce zpsobuje vnitní, programovou nejednot-

nost v hnutí agrárním a zpsobí asem i rozpor zevní mezi politicky radi-

kálními poslanci a mezi stavovským jejich volistvem. Nebezpenjší však

ješt nežli smr politicky radikální je agrárnímu hnutí smr, jejž zastupuje

pan Alfons Šastný se svými Selskými Novinami, a jenž stotožuje

zájmy malorolník se zájmy šlechtických majitel latifundií. Nedovede po-

chopit, že zájmy stavu selského se musí stetnout se zájmy velkostatká

(na p. jen v otázce zrušení fideikomis, vnitní kolonisace a j.). Proti

tomu rozumné hlasy vyskytují se obas v olomouckých Selských Listech,

kde se poslední dobou volalo po jednotném, propracovaném
agrárním programu a varovalo ped nepátelstvím proti svobodné

škole, ped nadbíháním šlecht a ped nerozumným odporem proti hospo-

dáským snahám zemdlského dlnictva.

Za podobných pomr stran byla zahájena 31. ledna íšská rada.
Pan Klofá et consortes petáhli pes hlavu lví kži a ekali, že vídeský
parlament se jich zdsí. V prvé schzi uinili trochu povyku žádajíce,

aby ministerský pedseda mluvil esky a pedseda snmovny dle stáí

Polák dr. Weigel aby mluvil polsky. Vedle toho sliboval pan Klofá,

bude-li trnní e nepátelskou Cechm, i demonstrace v císaském hrad.

Když však trnní e, jež skuten obsahuje místa protieská, byla 4. února

pedítána, pan poslanec Klofá zstal doma. Tím trochu pedasn se-

sunul lví kži, již 31. ledna navlékl, a Víde poznala k svému veselí,

že jde jen o masopustní mumraj, z jehož lví masky povážliv vykukují

šedé, dlouhé uši.
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Trnní e, a bylo pedem ohlašováno, že bude Cechm ne-

píznivá, pekvapila. Vládní program, který v ní byl vyložen, je reakní:
politicky klade draz na to, že ústava byla oktrojována (»dána ze svo-

bodné vle«), a nepímo hrozí absolutismem, v^^slovuje pání po utužení

jednacího ádu snmovny a vyslovuje se pro konfesionální ráz školy ; ná-

rodnostn uznala nmeckou státní e, vzdala se letos poprvé jakékoli

zmínky o jazykové rovnoprávnosti a vyslovila se proti eským snahám
státoprávním. Znamená trnní íe nejhorší neúspch mladoeské politiky

:

nejen že odnímá nadji na sebe menší novou njakou jazykovou koncesi,

nýbrž i uznává požadavek nmecký, který ješt ped dvacítiletím nenalézal

pijetí ani u všech nmeckých stran, a s nímž po pldruhá desítiletí si

sami Nmci netroufali ani pijíti.

Ale nejen politika mladoeská zaznamenává z posledních dn po-

rážku. I všechna eská politika státoprávní vykazuje se novým
neúspchem. Na íšské rad podali eští poslanci svá státoprávní ohrazení,

jež jsou zrcadlem vší státoprávní nepropracovanosti eských politických

stran. Ale vedle toho : tyry jsou státoprávní strany eské na íšské rad
a tyry z nich podaly samostatná ohrazení ; nemohly se shodnout na

státoprávním ohrazení spoleném. Mže co jiného více svdit o tom, že

státoprávní program mže být pouze politickým programem jednotlivých

stran, ale není a nemže být eským, národním programem, nemže být,

jak chtlo loské hnutí táborové, mítkem eskosti té které strany.

— G.ír. —

Slezsko. Zasedání snmovní bylo kratiké — jako za-

sedání všech snm. Dne 17. prosince byl snm oteven a 19. odroen.

Jednalo se o zákon o dani z lihu. Byl pijat — jednohlasn; s naší

strany proto, že má se penz touto daní nabytých použiti na úpravu

hmotných pomrv uitelstva, jakož i z ohledu na nynjší stav zemských

financí. Pijat byl s dodatkem rady Hrubého: »C. k. vláda optovn
se žádá, aby stále mla na pamti pikázání reálních daní královstvím

a zemím k úhrad jejich poteb, a co možná brzo je uskutenila.

«

Z návrh se strany nmecké zajímavý a pozoruhodný jsou projevy

dra Mengra a dra Turka. Pi debat o zemských pirážkách, které

zstaly, jak byly (52'4''/q na pímé dan reální a SS-l''/,, nadan osobní),

stžoval si dr. Menger, že snm bývá svoláván na píliš krátký as, že

není vlastn možno ani rozpoet ádn vyídit. Navrhl také resoluci, jíž

se vláda vyzývá, aby snmy svolávala v as. Podobn ale skorém roz-

hodnji promluvil dr. Túrk pi debat o návrhu zemského výboru na

zjednodušení jednání snmovního. — Zemský výbor navrhoval, aby byly

povoleny stálé úvry paušální 1. na udlování dar z milosti, léení atd.

uitelm, vdovám a dtem jej ch, jakož i zemským úedníkm a zízencm,
2. na podpory malých spolk a 3. na podpory chudých školních obcí

v oddílu »Vyuování a vdecké ústavy« v odstavci »Podpory na vcné
školní poteby*, které by pak zemský výbor sám rozdloval, aby ubylo

snmu práce. Proti tomuto návrhu vystoupil dr. Túrk velmi rozhodn

tvrzením, že takovým zjednodušováním se vlastn sužuje pravomoc snmu,
což je zvlášt v nynjší dob velmi nebezpeno. Rozumíme-li dobe, pak
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má Tiirkuv odpor význam dosti znaný. Práv nyní — kdy hrozí se

absolutismem, je obmezování pravomoci snmovní nebezpenjší než kdy-

koli jindy. Návrh však byl pes tento odpor pijat. Obou projev všiml

jsem si proto, že vidím v nich dkaz o možnosti spolené práce s Nmci
na sesílení snm zemských, tudíž i autonomie, pakli že by se jednalo

vcné, bez planého politisování. Návrh rady Hrubého, jímž se vybízí vláda,

aby napravila ujednání své s Uhrami o dráhy bosenské, ponvadž dosa-

vadní ujednání je na škodu naší polovice, byl pikázán zemskému výboru.

Toto zasedání snmovní možno nazvati jedním ze zdailejších. Zdá
se, že nouze uí Dalibory housti. Bídný stav zemských financí, macešské

nakládání se snmy nutí aspo trochu vcn jednat. — Vláda nechtíc po-

siluje autonomii dokonce již i v nacionálním Slezsku.

Ale nacionální Slezsko mní se i jinak. V zemi, v jejímž hlavním

mst honí policajti každou prodavaku mléka, která nemá na konvicích

nmeckého nápisu, kde okresní hejtmani zrovna agitují pro nmecké strany

v obcích, kde zkrátka se nmí dsledn až do smšnosti — poraženi

nmetí nacionálové ve všeobecné kurii práv v dob nejvtšího rozmachu
boj národnostních.

Volby tyto — provedené dne 3. ledna, mají pro nás slezské Cechy
znaný význam — ale ne jen pro nás — také pro eskou politiku vbec.
Na Tšínsku zvítzil Cinger, soc.-demokrat, proti polsko-eskému kandi-

dátu Stwiertniowi. Dává se nyní trochu vina Polákm — že sami nevolili

tak, jak mli. Ale naše vedení není o nic mén vinno. Bylo pece hned
v poradách ped volbami poukazováno, že Poláci nejsou spolehliví v té

vci, že se bojí píliš Cingra, že si nebudou chtít rozlít ocet se stranou

sociáln-demokratickou — a celou nenávist socialist že odnese eská národní

strana. CingeV zvítzil — a nedojde-li k poslednímu, je to jen zásluhou

volitel eských na Opavsku. V užší volb po usilovné práci sebráno

63 našich hlas pro Eldersche, jejž volili ásten i kes.-sociálové. Ne-

pomohly nadávky nacionál — ani úsilná agitace. Pkná byla schze
socialist s eskými voliteli v Besed Opavské. Jen že nevím, zda si kdo
všimnul, že národnostní program, který Eldersch krátce vytknul, je vlastn

program Havlíkv a Palackého. —
Ale nelze se ubránit poznámkám. Volba nebyla pranic pipravena.

O 8. hod. ped volbou mla býti porada. Po pl deváté pišel teprve dr.

Stratil a oznámil : Moravský volební výbor doporuuje, abyste volili

Eldersche — v užší volb. Sociální demokraté budou volit za to naše

kandidáty v M. Ostrav (v užší volb), ve IV. kurii na Opavsku a v Olo-

mouci - Prostjov. Bylo však už trochu pozd. Volitel byla sotva

polovice pi prohlášení. Odvolilo se. Bylo silné nebezpeí, že Trk pece
jen bude zvolen. Volitelé naši se rozutíkali a v poledne museli býti shá-

nni teprve po celé Opav. S tží zachránili jsme svoji reputaci a dokázali,

že nejsme pece jen bez významu. A tuto pedchozí nedbalost a potomní
napjetí všech sil, aby neubyl ani jeden z našich hlas, napjetí, o nž ani

jeden z našich vdc nemá nejmenší zásluhy, to nazval Opavský Týdenník
obratem v taktice, jehož se Nmci nenadali. — Proti tomu konstatuji

prost, že o obratu není ei. Na schzi dvrník v Opav bylo pece
usneseno vyhlásit : Turka nevolit — Eldersche však mže každý ech
volit. — Jaký tu obrat ? Snad to, že vysloveno uritji : Volte Eldersche
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— chvála bohu — ac pozd — pece ješt v as — ale za to nepatí
chvála rozmyslu našeho politického vedení. Díve se mla vc jasn íci —
nebylo by pak bývalo zbytené motanice.

Než a se stalo, jak se stalo. Ledy praskly. Pi volb bylo na mnoze
pozorovat, jak psobí tu pesvdení, že je nutná souinnost se sociálními

demokraty.

Týdenník tší se, že porážka na Tšínsku a nespolehUvost Polák
nebudou míti dalších následk. Mn však a vím, že i mnoha jiným se

zdá zase: Bda nám, nebude-li to míti žádných následk. Pak je to zna-

mením, že neumíme poítat s pomry, že zavíráme oi, abychom nevidli

valící se potopu.

Nutnost shody se sociálními demokraty dokázaly volby v Kateinkách
— kdež jejich pomocí uhájen sbor tetí. A pakli že i dr. Gruda volil

socialistu do výboru znaí to snad již, že uznává se pece jenom že-

lezná nutnost pomr. Bylo to vidt také v Kunikách, a jak nám ne-

shoda — zbytená — škodí, vidt ve Svinov a ješt víc v Ostrav,

kde socialisté šli na mnoze s Nmci. Je v tom otázka chlebová — a mimo
to i nenávist proti našim stranám, které dlnictvo kopají, kdy jen mohou.

O shodu esko-polskou, t. j. o urovnání spor našich s Poláky na

Bohumínsku, Orlovsku a Tšínsku má jednati komise, v níž jsou za

Poláky : Dr. Jan Michejda, Jií Grycz st. z Ropice a Hilarius Filasiewicz

z Tšína, za echy : rada Hrubý, dr. Lederer z Bohumína a Jan Kístek

z Laz. Jsme zvdavi na plody této komise — a pevládá v nás obava,

že zstane neplodnou.

ekl jsem pedešle, že u nás není klerikalism tak ostrý jako jinde.

Ale už i u nás je nebezpeí — na Ostravsku je jeho orgán »Ostravsko-

Pívozské Noviny«. Ten je divoeji klerikální než ostatní «listy moravské

této strany — ani Olmiitzer Zeitung nevyjímajíc. Také vystupoval proti

kandidatue dra Michejdy, že je protestant, a vybízel zrovna dra Kreisla

)»zasloužilého katolického pracovníka*, aby kandidoval. Ovšem, tím se

dostaly tyto noviny do kížku s tšínskými a s jinými ostravskými listy.

Zda však to pispje k tomu, aby tyto listy se vymanily z podruí kleri-

kálního? V Ostrav vychází »Denník Ostravský*, ale má dosud málo

ostravského v sob. Více se doví lovk o Ostrav z Op. Týdenníku —
než z Ostr. Denníku. Nemáme vlastn v Ostrav listu speciáln Ostrav-

ského — takovým by se ml státi denník od A až do Z. — Snad bude

zajímat, že Opavský Týdenník sníživ pedplatné na 12 K utrpl ztráty —
a kolek zrušen — tak že nyní zase zvýšil pedplatné na 14 K.

Sítání lidu pinese v nkterých obcích zase nové ztráty, v nkterých

snad získáme. Je to zlá práce, když už nyní proskakují výitky, že vdcové
strany národní v samé Ostrav nehnuli ani prstem, aby zabezpeili pokud

možná dobrý výsledek. Na Slezsku pracováno dosti hojn — pednáškami
— rozdlováním brožurek, a jak už to vbec šlo. Ovšem, vdce
Ostravska má své hospodáské starosti. Národní dm na p. má malou

zahradu — chtlo tedy družstvo pikoupit od souseda. Ale vdce ostravský

je pedešel, koupil místo od souseda sám — a nyní žádá záplatu za

»vlasteneckou« službu. Proto se patrn naší národní organisaci tak vý-

born daí, proto má lid tolik dvry ve své vdce.

*
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Za venkovské obce na Opavsku zvoleni : Herzmanský (Opava-Bílovec-

Krnov) 157 hlasy proti 112 Stratilovým. Naduitel Konne, který zprvu

kandidoval, musil na dobro ustoupit. — Tak nedošlo ani k užší volb,

již bychom jinak byli ekali. Stojí za povšimnutí, jaký je v tchto

tech polit, okresích pomr obyvatelstva. Odeteme-li obyvatelstvo mstské

a enklávy moravské zbývá pomr: ech asi 45.000 — Nmc 50.000.

Poet obyvatelstva tudíž ješt nevysvtluje, pro nmecký kandidát má
o tolik (47 — protože dva Nmci scházeli) hlas více. Mnoho ovšem

padne asi na vrub pirozených pomr (obce, které mají pes 500 obyv.

ale ne celý tisíc), ale ostatek teba hledat v obcích, které dle sítání jsou

sice eské, ale volí jak výbor tak i jiné zástupce po nmeku. — Ostatn
— Krnov by se hodil nejlépe k severní skupin Bruntál-Frývaldov. Ta

má celkem jen 85.000 obyvatelstva venkovského — tedy je to nejmenší

skupina — ovšem, je nmecká. Pak by však bylo Nmc ve skupin
Opava-Bílovec o celých 15.000 mén než ech — a to pece nejde.

Ješt kiklavjší je to na Tšínsku. Tšínsko volí jen jednoho poslance

za venkov. Letos byl zvolen Dr. Jan Michejda — 334 hlasy. Celkem ode-

vzdáno 591 hlas — tedy o celé sto víc než na celém Opavsku v obou

skupinách. Je tedy tento slovanský okres vtší než oba dosud nmecké.

Ve mst šlo vše po stáru, a dle velikých píprav radikálních

Nmc se zdálo, že nastanou zmny. Za povšimnutí stojí snad leda, že

Opavská obchodní komora se vzdala volby (volí s mstem a tu jejích 26
hlas je kapkou na horkou plotnu).

Pozoruhodná je také skupina mst — Frýdek-Tšín atd. Poslancem

je dr. L. rytí Demel. Je to v jejich rodin ddiné. Letos však se zdálo,

že posl. Demel o toto ddictví pijde. Ale v Tšín a Frýdku nedosáhli

nacionální Nmci nieho. A tato msta si mohou zvolit poslance proti

všem ostatním. Také letos ona jen rozhodla svými 895 a 222 hlasy.

Demel dostal celkem 1436 hlas, Glatter (n. radikál) 365, Resler (ech)
227 a soc. dem. (Zimmermann) 60 hlas. Všímáme si hlas pro jejich

pomr k potu obyvatelstva. Je v tchto mstech celkem 23.133 N. a

16.567 Slovan (pes 9000 P., ostatek .) Teba tedy hledat vysvtlení.

Je ovšem na snad. Naši lidé jsou celkem chudší, na mnoze od nme-
ckého kapitalisty odvislí. Je tedy našich voli mén, a co jsou — jsou

málo samostatní — a ti samostatní konen z veliké ásti málo uvdo-
mlí. Zdálo se jim zbyteno jíti k volb, když Resler nemže prorazit.

Tak v Klimkovicích volilo jen 63 našich lidí — ostatní (více než polo-

vice všech) zstali doma. Podobn je asi také v jiných mstech, zvlášt

ve Fryštát, kde je na 2400 Polák a jen nco pes 600 Nmc — a

pece tam dostali nm. kandidáti 116 a náš jen 41 hlas prese všecku

esko-polskou shodu. Nezbývá tu zatím nic než drobná práce, aby slov.

menšina se konsolidovala a stala se menšinou vlivnou.

Z toho snad aspo ásten vidt chyby volebního ádu i volební

geometrie slezské. Sluší dodat jen ješt, že Polská Ostrava dnes už jist

Tšínu se rovnající, nebo málo menší — je poád jen vesnicí — a ovšem
volí také s vesnicemi.
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Spojené mocnosti evropské požadují na ín pesné splnní násle-

dujících, neodvolatelných prý podmínek míru:

1. vyslání císaského prince do Berlína s úkolem, aby císai nme-
ckému vyslovil lítost císae ínského nad zavraždním vyslance barona
Kettelera; vystavní pomníku s nápisem, vyslovujícím lítost tu v ei
latinské, nmecké a ínské, na míst vraždy

;

2. nejpísnjší potrestání celé ady urozených a vynikajících osob
ze dvora a byrokratie ínské jako prince Tuana, ao-u-iaa, Yy-hsienga
a jiných, které vyslanci ve své spolené not již oznaují a nebo teprv

oznaí; zastavení veejných zkoušek na dobu pti let ve mstech, kde
cizinci povraždni anebo ztýráni byli

;

3. dstojné zadostiuinní Japansku za vraždu Sugiyamy, kanclée
pekingského vyslanectví jeho;

4. postavení smírných pomník na všech hbitovech cizineckých,

jichž hroby byly zneuctny

;

5. zákaz dovozu zbraní a materiálu váleného a látek potebných
k jejich výrob

;

6. zaplacení rozumné náhrady státm, spolenostem a jednotlivcm,
rovnž i tm íanm, kteí poškození utrpli proto, že byli ve služb
cizinc, a zavedení takých opatení finanních, která by byla s to zabezpe-

iti výplatu náhrady a státního dluhu

;

7. pipuštní stálých stráží vyslanectev do Pekingu a opevnní
cizinecké tvrti

;

8. zboení tvrzí v Taku a všech opevnní mezi hlavním mstem
a moem

;

9. obsazení vojskem evropským všech bod, nutných pro zajištní

volného spojení hlavního msta s moským pobežím;
10. vydání provolání, po dv léta v celé íši vyvšenu býti majícího,

kterým trestem smrti by se hrozilo každému lenu jakékoliv proticizinecké

spolenosti a vypoteny by byly všecky tresty, uložené ínou vdcm
posledních bouí; vydání císaského ediktu, kterým místokrálové, místo-

držitelé a úedníci provinciální budou prohlášeni za zodpovdné za boue
proti cizincm a za porušení území, slušícího pod soudcovskou moc jejich

;

pochybení proti tomu ustanovení má míti v záptí ztrátu úadu pro vši

budoucnost;

1 1

.

opravení obchodních smluv ve smyslu usnadnní styk obchod-

ních, a konen
12. zrušení tsung-li-yamenu (státn rady ínské pro záležitosti za-

hranin, nahrazení její jednotlivým ministrem, znalým alespo jedné ei
evropské a reformu obad dvorských, platných pro slyšení cizích vyslanc
podle pání, jež velmocemi budou vyslovena.

Tentokráte opravdu prý nemocný místokrál Li a princ (^ing notu

pijali, ale protest místokrál údolí jang-tse-kiangského proti nkterým
ustanovením nasvduje tomu, že budou hledti, aby v dalším vyjednávání

nejtíživjší body nkteré oslabili. Dvr ínský vida nezbytí neklade žádného

zvláštního odporu, ale zajímavo a pro ducha ínského píznano jest,

že mezi tymi vysvtlivkami, jichž zodpovdní kommissai svými od

vyslanc žádal, nalézala se i otázki, zdali provinilci z krve císaské zá-

rove a souasn s ostatními budou vydáni na smrt.
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Brzy po schválení podmínek míru se strany dvora, Li v slyšení, jež

ml u hrabte Waldersce, dtkliv toho dožadoval se, aby Pe-ili, vlastní

jeho místokrálovství, cizineckým vojskem bylo vyklizeno. Maršál oteven
prohlásil ínskému Rismarcku, že díve dvanácti hlavním vinníkm musí

se, a to co nejdíve, pedasn dostati poct, píslušných zemelým, jež tolik

cení se v ín. Teprve potom jakož i po souasné záruce válené ná-

hrady bude prý lze mluviti o odvolání vojska. Vyslanci v Pekingu že

nebudou nikdy smt zstat bez stráží a posádky že budou musit se po-

nechat jak v Tien-tsin tak v nkterých bodech na cest k hlavnímu mstu.

Nemyslím, že toto prohlášení udlalo na lstivého starce píliš velký

dojem. Císaovna-vdova alespo bez príitahu rozhodn prohlásila, že se

nenavrátí do posvátné dvorní tvrti pekingské ped odchodem cizincíi a že

se ope i návratu císaov. A ti ínští mandarini a generálové, nad nimiž

diplomaté evropští ^>neodvolatelným« ultimatem zlomili ernou hl, nemají

také nejmenší starosti o ono místo šíje, kam ínští kati umjí tak dobe
bíti. Obrovitý generál Tung-fu-hsiang, jenž císaovn sliboval, že sní

všecky cizince s takou lehkostí jako pi obd svých pt liber masa, stále

ješt velí vojsku u Si-nganu. Válenická reputace jeho jest ovšem dávno

v pekle; zdali také chu, hodná závidní? Princ Tuan a vysocí hodno-

stové ostatní, za své zloiny na vždy vyhoštní do nejpustších konin íše,

také dosud prý se nepipravili na cestu. Dle všeho nedojde as více k po-

pravám, žádaným pvodn s takovým drazem. I odprcové barbarského

tohoto pežitku minula nemohli se ubrániti jakési pirozenosti krvavého

požadavku, ohlášeného zárove s hrznými detaily proticizineckých bouí.

Ale dnes rozhoení už znan utuchlo a velitelský hlas novovké ethiky

není jím více tak pehlušován. A ješt mén hlas pronikavé rznosti zá-

jmové, která jest vlastním pramenem užasne kolísavé a slabošské politiky

pekingského consilia vyslaneckého vi uprchlému dvoru. Li nesml by

být Lim, aby to neprohlédl a aby nepochopil, že získati as znamená
získat všecko. Úmyslem jeho jest asi, nekoneným protahováním jednání

dát výlohám velmocí na ínskou výpravu vzrst do tak obrovské výše,

že samy odhodlat se budou musit k tomu, by Peking vyklidili. Co možná
bez koncessí, aspo bez takových, jež dvr povoliti by nemohl anebo

nechtl. Domnnce té nasvduje, že místokrál pibral sob ku pomoci
nové dva vyjednavatele : prohnaného Senga, šanghajského editele telegraf

a železnic, známého tenái z dob zenithu krise, a u-fua, bývalého vy-

slance v Koreji.

Každému lidsky mže býti jenom píjemno, že nedojde k popravám,

kterým pedsedali by vyslanci velmocí. Ale na druhé stran jest tžkou
chybou každá sleva s trest, Cíne ze zaátku uložených. Politický dosah
její nelze dnes ani pibližn odhadnouti. Orientální vynalézavost dvora

najde po njakém ase již njakou formu pro návrat vysokých zapu-

zenc. Ti vyjdou tedy vlastn zcela bez trestu. Morální úinek evropského

vpádu do zem bude — alespo pokud se týe dvora — dokonale zmaen.
Missioná-lazarista, nedávno do Sanghaie pibylý pímo ze Si-nganu,

živými barvami líí žebrácké vzezení uprchlého dvora. To úpln odpovídá

úžasné zanedbanosti a spustlosti, jakou bílí áblové nalezli v nepístupných
zdech pekingského msta císaského. Francouzský duchovní odporuje naší

zpráv, z jiného pramene vzaté, že císa Kvang-sy vrstá opt do pa-
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novniího postavení svého. Když císaovnu-vdovu, vyschlou pergamentovou
mumii, velmi »živých oí«, nesou ulicí staré kapitály íšské, nosítka císaova
pedcházejí ped pozlaceným keslem jejím. Kvang-sy, tichý jako vždy u pí-
tomnosti strašlivé své tety, jest prý lovk úpln decrepidní, bez vší síly

fysické i mravní. A k tomu císaovnina tlesná stráž tatarská, v uniformách

daleko páchnoucích tlesnou neistotou, pod prapory špinavými a s reza-

vými puškami, pevšenými pes rameno kusy provaz, svázaných dohro-

mady! Není divu, že dvr rád vrátil by se do Pekingu. — Na usmíení
kletých »bílých ábl« padly prý v Si-nganu 27. dv provinilé hlavy.

Mandarina Cvanga a Yy-hsienga, bývalého místokrále šensijského, autora

zbablé eže padesáti dvou raissioná podvodn vlákaných do vlastního

yamenu jeho. J. M. P.

po VEEJNÉM HOSPODÁSTVÍ. I?akouskouherská banka v prvním roce nových stanov. —
J-

^ Podíl stát na výtžku banky. — eské filiálky bankovní. — Záložny a eské podnikání
prmyslové a obchodní. — Statistika eských záložen. — Ruské finance.

Rakouskouherská banka skonila prvý rok svých nových stanov.

V em nový statut zavedl podstatné zmny, jest zejm. splacení 30 milion
zlatých Pedlitavskem z t. zv. dluhu SOmilionového, skutené rozdílení

státního podílu na zisku banky mezi ob polovice íše (dosud se tento podíl

státu na výtžku banky odepisoval z onoho dluhu SOmilionového), úast
stát již pi zisku pevyšujícím A^j^ akciového kapitálu banky, ale také

nominální zvýšení tohoto kapitálu akciového z 90 na 105 milion zlatých

a úplná parita obou státních obvod íše ve správ bankovní.

Avšak rakouskouherské národní hospodáství nemohlo pln využitko-

vati možnosti zvtšeného výdaje bankovek, jakou poskytovalo rozmnožení

kovového pokladu zlatými splátkami státními; v agrárních ástech monar-

chie zpsobily mén uspokojivé žn a neúspchy v chovu dobytka úbytek

konsumpní síly a v obvodech prmyslových a obchodních zpsobovaly
politické a národní protivy vzájemné odcizování a mizení dvry. Obchod
smnení i poskytování záloh na cenné papíry klesly proti roku 1899
a jen žírový obchod se zvýšil pístupem poštovních správ rakouské

i uherské, uherských státních drah a uherské ústední pokladny státní

k žírovému obchodu banky.

Odtud také istý výtžek banky za rok minulý jest o 1'8 milionu K
menší než v roce 1899 a dostali by akcionái menší dividendu, i kdyby
nebylo nyní jiného zpsobu dlení zisku mezi akcionái a státem.

Dle privilegia staršího obdrželi z istého výtžku nejprve akcionái

5"/^ splaceného akciového kapitálu 90 mil. zl., ze zbytku pipadla 4^0
do fondu pensijního (fond reservní byl tak vysoký, že nebylo k nmu
z istého výnosu již nic pipisováno), ze zbývajícího zisku doplnila se

dividenda akcioná na l^j^ a teprv o to, co nyní zbylo, dliU se polovicí

akcionái a oba státy. Podíl stát (i da z pevýdaje bankovek) nevyplá-

cely se však vládám, nýbrž odpisovaly se z dluhu 80 mil. zl., jejž stát

byl uinil u banky již v letech 1860tých a který nebyl státem ani zúro-

kován, aniž jinými splátkami (krom tchto podíl na zisku a dan ban-

kovní) umoován. Z letošního zisku 16-5 mil. K (z hrubá) byli by tudíž

akcionái obdrželi úhrnem 12"6 mil. K jako T"/,, akc. kapitálu a 1*8 mil. K
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jako polovici z ostatního výtžku, zbývajícího po srážce 0'3 mil. K jakožto

dotace fondu pensijního, kdežto z dluhu státního by se byl odepsal ko-

nený zbytek výtžku bankovního v obnosu TS mil. K jakožto formální

podíl obou stát.

Dle platného statutu obdrží však akcionái nejprve 4"/^, ale ze 210
milion K (30 milion korun bylo k akciovému kapitálu prost odepsáno

z fondu reservního), ted}'' 8*4 mil. korun, ze zbytku pipadne 10"/o ili

0*8 1 mil. K fondu reservnímu, všelijakými odpisy dle nových stanov banky
siln ztenenému, a 2"/^ ili 0-16 mil. K fondu pensijnímu a o zbytek

7'13 mil. K rozdlí se akcionái s obma polovinami íše. Dostanou tedy

akcionái úhrnem 11.96 mil. K, tedy o 2,040.000 K mén, než by byli

dostali za starého privilegia, nicmén však vždy ješt 5'7^Jq z nomináln
zvýšeného akc. kapitálu ili asi G^GS"/,, z pvodního akc. kapitálu 90 mi-

lion zl., kdežto podíl obou stát se proti starému statutu tém zdvoj-

násobnil.

Mezi Pedlitavsko a Uhry dlí se však tento podíl 3'56 mil. K na

n pipadající ne dle kvótového pomru, nýbrž dle výtžku, jakého do-

sáhly bankovní ústavy v každé z obou polovicí íše, tak že pipadne dle

toho na Pedlitavsko 2*25 mil., na Uhry 1-31 mil. korun. Avšak Ped-
litavsko ztrácí ron 2"4 mil. korun jakožto úrok ze 30 milion zl., jež

bance dnem 31. prosince 1899 hotov zaplatilo, kdežto Uhi splácejí nám
na tento dluh dle pedpis vyrovnacích ron pouze O '3 6 mil. korun a to

ješt pouze po 50 let. Mají tedy Uhi z rakouskouherské banky za minulý

rok istých 950.000 K, kdežto Pedlitavsko pouze 210.000 K. Podíl

Uher na zisku banky bude pak ješt stoupati, ím více poroste úast
jejich na obchodech a výdlcích banky, kdežto Pedlitavsku kyne pro

pípad uplynutí bankovního privilegia závazek zaplatiti bance i zbytek dluhu

v obnosu dalších 30 mil. zl. hotov, zaež Uhry zaplatí nám po 50 let ron
rovnž jen 180.000 zl., t. j. pi 4"j^^ním úroku a kapitalisování jen asi

osminu toho, co musí bance platit Pedlitavsko.

Dle nového statutu má banka v letech 1900— 1902 zaíditi v obou
státech nejmén po 10 nových filiálkách v místech oznaených dotyným
ministrem financí. Již loni zaídila jich banka 13 a z toho — dle »pa-

rity« — v Uhrách 7, v Pedlitavsku 6. Na echy pipadly 2 (v Pardu-

bicích a v Ústí nad Labem), na Morav musejí Jihlava a Moravská Ostrava

ješt sekati, o Slaném, Mladé Boleslavi, Jiín, Vys. Mýt, Táboe nebo
Lounech atd. — se ani nemluví. Že z 13 eských filiálek je vtšina
v území nmeckoeském, rozumí se samo sebou : Cheb, Teplice, Zatec,

Dín-Podmokly, Ústí n. L., Liberec, Warnsdorf; pokládáme-li Prahu,

Plze a Budjovice za kapitálov smíšené, zbývají nám pro pevahou
eské úvrní poteby filiálky v Kolín, Pardubicích a Hradci Králové.

A pi tom má Praha se smneným eskontem 392'5 milion korun filiálku

se stejnou kompetencí jako Dín se 2 a Cheb se 4'4 miliony K, istý
zisk banky z Pražské filiálky inil loni bezmála 1 mil. korun, pes 90°/o
zisku docíleného bankou z eských fihálek vbec!

Banka má povinnost zíditi do 6 msíc filiálku v míst, kde toho

vláda v dorozumní s generální radou banky uzná potebu ; není našim
elným mstm venkovským libo pracovati k tomu, aby tato poteba byla uznána?

NAŠE DOBA. R. VIII., . 5. 1901. 20. února. 24
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Nastala — vzácný dost úkaz u nás — asopisecká ptka o zálo-

ženském podnikání. Hle, její pvod: Francouzský zákon z 20. íjna 1895
ustanovuje, že od 1. ledna 1901 nesmí míti nikdo uloženo na své jméno
ve veejné spoiteln více než 1500 frank. Co tento obnos pesahuje,

mlo býti do konce minulého roku ze spoitelen vzato, sice byly dotyné
vyšší ástky uloženy na jméno vkladatele v rentách státních za denní kurs na-

koupených. Vskutku bylo na základ tohoto zákona loni asi 175 milion
fr. ze spoitelen vyato a za dalších 100 — 110 milion fr. byly dne

31. prosince 1900 zakoupeny renty z povinnosti úadní.

Na tento zákon navázal exportní vyprávnce rak. ministerstva obchodu
v Paíži A. Stiller v »Obzoru nár. hosp.« úvahu, v níž dovozuje: Spoi-
telny a záložny mají nauiti spoení malého muže; jakmile jsou však

vkladateli prostedkem k zajištnému zúrokování uloženého kapitálu, stá-

vají se zlem, ujímajíce potebný kapitál obchodu a prmyslu. Nech tedy

kapitál, jímž vládnou záložny, jest vnován plodnému podnikání, nech
tedy záložny podnikají, lépe než aby — jak nyní dlají — pjováním
na domy a nemovitosti a zakupováním realit obecný blahobyt podrývaly.

Vadí-li tomu dosud jejich stanovy, butež dle toho zmnny.
Krom námitek, jichž tenor znl, že naše úvrní organisace smjí

býti jenom chváleny, bylo i vcn namítáno, že vkladatelé dávají peníze

do záložen, aby je bezpen uložili, nikoli aby s nimi podnikali. Kdyb}?-

pak i podnikaly záložny, neužily by zisku ke zvýšení procenta pro vkla-

datele nebo ke snížení pro dlužníky, nýbrž ke zvýšení své dividendy.

Naopak by záložna zdražovala úvr, jakmile by musila uhrazovati even-

tuelní ztráty ve svých podnicích nebo i pi dobrém podniku, protože by

své finanní prostedky vnovala více na jeho zvelebení, než na poskyto-

vání úvru. Vadí prý také mnohohlavost a asté mnní správ záloženských.

Nelze však popírati zdravé jádro výtek záložnám inných ; neplatí-li

stejnou mrou o všech, tím lépe — platí však o valné jich ásti. Dle

Schreyerovy statistiky eských záložen za rok 1899 inil stav pjek na

konci tohoto roku pi obanských záložnách v echách, na Morav a ve

Slezsku úhrnem 459-9 mil. K, Z toho bylo však úvru hypoteního
265*5 milion korun, úvru osobního jen 185 mil. korun, úvru zástavou

krytého 9-3 mil. korun ; na úvr osobní pipadá tudíž jen ^O^j^, na hypo-

tení 57"Y4"/q. v echách iní dokonce hypotení úvr 60"'/^*'/„ veškerých

pjek záloženských, úvr osobní jen 36'^/.j*'/„, ano, nkteré záložny pj-
ují tak na hypotéky, že jejich smnená zásoba je nadmíru nepatrná.

Na Morav jsou íslice o nco píznivjší, hypotení úvr iní zde 52
'Z^,

osobní bezmála 47°/o.

To znamená, že eské záložny valnou vtšinu vklad, které inily

(u obanských záložen a záloženských spolk) koncem r. 1899 v zemích

eských 408"6 mil. korun, ukládají na úvr hypotení, o kterém lze právem

míti za to, že jest z nejvtšího dílu úvrem konsumpním, nikoli výrobním.

Ale i úvr osobní, jejž záložny poskytují, je jen z ásti produkním.

Známo, že krom lidí notoricky zámožných dosahují úvru daleko snáze

úedníci a j. lidé s pevným platem, pokud tento pesahuje nezabavitelné

existenní minimum, než výrobce, který nemá ani protekce u editelstva

záložny, ani ruitel s nemovitým majetkem nebo s pevnými dchody.
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A co do jiného uložení penz shledáváme ve statistice záloženské

jakožto aktiva všech eských záložen majetek v cenných papírech, hlavn
rentách, zástavních listech j 25*36 mil. korun, v akciích prmyslových
podnik pouze 1*85 mil, korun, v nemovitostech 22'G mil. korun,

ve vkladech u jiných ústav 39'46 mil. korun. Zejména pi záložnách

eských je úet prmyslových papír mezi aktivy záložen velmi nepatrný.

Zejmo tedy, že kapitál národní v záložnách umístný jen prane-

patrnou mrou oploduje hospodáské, prmyslové nebo obchodní naše

podnikání, že slouží ponejvíc úvru spotebnímu, a jen výjimkou výrobnímu

(vyjma snad úvr stavební), že zkrátka — z veliké ásti — hospodá-

skému podnikání kapitál spíše ubírá, a to druhdy i na prospch úvru
cizozemského (na p. rent a zástavních list uherských).

Pipouštíme, že nynjší zpsob ukládání vklad záloženských je pro

záložny nejpohodlnjší, ale hospodásky nejvýhodnjší zajisté není. Zá-

ložny mohly by a mly by daleko více úastniti se podnikání prmyslo-
vého a obchodního, ne-li jako pímí podnikatelé, aspo jako spolumajitelé

podnik akciových a družstevních. Pokud by se tato jejich úast pohybo-

vala v mezích pimených finanní síle záložny a obmezovala se na

podniky místní a snadno pehlédnutelné, nijak by neohrožovala bezpe-
nost vkladatel. Ci je snad pjování — vyjma na pupilární jistoty —
o tolik bezpenjší než solidní prmyslové podnikání? A co do mnlivosti

správy: což nepodléhají v zásad téže mnlivosti i správy všech jiných

spoleenských podnik výrobních, obchodních, a nebyla by práv inten-

sivnjší psobnost záložen zárukou vtší trvalosti správy? Neite jen,

pánové, ze záložen koist strannických spor místních a politických a správa

i úadnictvo vybrané svdomit dle vcné i morální kvalifikace dostály by

obezele i nesnadnjším úkolm, než je šablonovité pjování majitelm
dom, grunt a stavebních parcel nebo na smnky s dvma bezvadnými
ruiteli ! Co by znamenalo pro naše hospodáství, kdyby záložny jen tvr-

tinu toho, co mají nyní uloženo v cenných papírech a u jiných ústav
(pes 04"Y^ m.il. korun), uložily více v podnicích prmyslových, a bylo

by to pouze nco pes S^/^ jejich jmní

!

Konen: Záložny rozdaly r. 1899 576.758 K t. zv. úelm dobro-

inným a obecn prospšným, t. j. druhdy docela zbyteným nebo škod-

livým spolkm a j. podnikm místním.

Pedstavme si, že by jenom polovice tohoto obnosu, soustedna
v jediný fond, byla co rok vnována uritému úelu, dležitosti opravdu
národní dle rozhodnutí ústední organisace záloženské nebo jiných initel

;

v málo letech mohli bychom míti slezskou Vesnu i eský ústav uitelský,

v Moravské Ostrav prmyslovou a obchodní školu atd. atd. Ale roz-

stíknut na tisíceré specielní, druhdy dost malicherné místní úely nezna-

mená tento plmiliónový kapitál nic nebo jen velmi málo.

A pi tom teme ve výborné záloženské statistice co rok se opa-

kující výtku, že by záložnám, jichž úelem není pece vydlávati na
lenech, mlo staiti S^/gní zúrokování lenských podíl a reservních

fond, že tedy záložny vydlavše 7*65"/q jmní vlastního, docílily zisku

nad potebu vtšího o 1-299 mil. K a že mohly pjovati smle o 74 'Vn

lacinji. Nejen však lacinjší, i pístupnjší by ml býti úvr záloženský
j

24*
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ale kdo nemá dm nebo vysoké fixm nebo protekci, sám i jeho ruitel,

chodí, tebas jinak sebe více dvry zasluhoval, mezi záložnami jako od

Pontia k Pilátovi.

Nepíznivé zprávy docházejí o finanní situaci Ruska. Zlatý poklad

íšské banky ruské obnášel ješt koncem r. 1899 927 mil. rubl, ale ke

konci prosince 1900 již jen 737 milion rubl nové mny, kdežto koncem
roku 1897 obnášel u íšské banky a státní pokladny dohromady 1315
mil. rubl. Nastala však zlatá mna a ti léta dostaila, aby zmenšila

zlatou pokrývku o 600 milion rubl, neítajíc koup zlata od roku 1897
provedené. Souasn s mizením zlata z bankovního pokladu pibývá
v bance úvrních papír (bankovek) — jakmile zlatá mna byla zavedena,

obecenstvo nemajíc dvry ve finanní hospodaení absolutistického státu,

žádá za bankovky zlato, jež — nemá-li náprava mny býti opt zasta-

vena — dostati musí. Již dle státního rozpotu na rok 1900 bylo prý

v obhu zlata za 639'4 mil. rubl (koncem r. 1899), penz stíbrných

za 164*2 mil. a papírových za 517 mil. rubl — inily tedy zlaté peníze

v obhu pes 48"/^ veškerého penžního obhu. Také státní pokladny se

prázdní, hospodaí se na dluh, vydírají se dan muzické a shání se nové

pjky v cizin pes všechno dementování úední.

Ale v evropské tísni penžní je málo u finanník ochoty, je za-

dlužení ruské pomrn již peveliké. Nominální hodnota všelikých ruských

cenných papír do 1. ledna 1900 vydaných dohromady iní 32046 mi-

lion frank, jejich tržní hodnota pak 34^2 miliard fr. Z toho pipadá
na pjky s pevným výnosem (renty, obligace atd.) 26.269-8 mil. fr.,

a na pjky s mnivým výnosem a sice na železniní akcie 333'5 » »

a na akcie a podílní listy prm. a obchod, spoleností 5.443*0 » »

Kupní cena efekt s pevným výnosem byla asi o 15'*/q nižší než hodnota

nominální, inivši asi 22 y2 miliardy fr., kdežto nakoupení hodnot ís. 2.

stálo dohromady 5.250 mil. fr., všechny papíry pak vyžadovaly k zakou-

pení obnosu asi 28 miliard fr. a vynášejí na úrocích asi 1468 mil. fr.

(z toho 1065 mil. fr. papíry pevn zúroitelné), ili 4*3 1^/^ kursovní

hodnoty tchto papír (34 miliard fr.) ze dne 31. prosince 1899. Za pí-

ležitosti výstavy a kongres loni v Paíži konaných bylo pak zjištno,

že z onch 22^/^ miliard fr. ruských papír jest pes 36''/^ umístno ve

Francii, ano že z nkterých státních pjek ruských platí se ve Francii pes

SO^/o annuit, že úhrnný obnos ruských papír ve francouzském majetku

iní na 8000 milion frank, že z 20— 25 miliard frank cizozemských

efekt, které ve Francii jsou umístny, je tedy nejmén 30"/^ papír

ruských a že ruské papíry iní plných 10"/^ veškerého majetku cenných

papír ve Francii, odhadovaného na 80—85 miliard frank.

Dv hlavn vci jsou pozoruhodný pi tchto íslicích: obrovská

kapitálová moc Francie, jejíž obyvatelstvo má jenom v cenných papírech

cizozemských uložený ptinásobný obnos své válené náhrady z r. 1871

a v papírech domácích i cizích obnos devatenácteronásobný ; a dále

finanní podpora, jakou poskytuje bohatství francouzské republiky ruskému

absolutismu, a finann politické pozadí politické ahance ruskofrancouzské.

,»Svobodný« národ pomáhá z finanní tísn tuhému absolutismu. S.
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ZEMDLSKÉ, PRMYSLOVÉ A OBCHODNL Hospodásky program vlády. — Tržební
bilance naše za rok 1900 — Zemdlské produkty — Pr^lavni pedloha y Prusku —

Splavnní Vltavy v Praze — Splavnní stedního Labe — Pražská paroplavební spolenost.

Hospodáská ást trnní ei úpln selhala. Cekal se uritý hospo-

dáský program vlády, která chtla národnostní spory odstriti do pozadí

poukazem na potebu práce hospodáské a sociální — ale místo nho do-

stalo se nám dlouhodechého seznamu všech nebo skoro všech zákonných

osnov, které z dlouhé doby parlamentní stagnace nashromáždily se v kan-

celáích ministerských. Ministerské dílny pracovaly a nyní dostáváme ped-
bžný cenník všeho toho, co bude v novém oteveném krám co nevidt

vyloženo. Každý najde nco, zemdlec, prmyslník, obchodník, dlník,

tebas toto nco nebylo vždy žádoucí, a »program« je tak bohatý, že by

na jeho skutené zpracování nestailo snad nkolik parlamentních období

a že celá tato ást trnní ei siln pipomíná dlouhé seznamy mlado-

eských návrh snmovních, o kterých rovnž vždycky i jejich pvodci
vdli, že k jejich projednání nedojde a dojíti nemže.

A toto peveliké množství zákonodárné látky je k tomu naprosto

neuspoádáno ; v pestré smsici následují za sebou pedlohy, které vespolek

nijak nesouvisejí. Po pedloze zákona o podpoe prmyslu následuje ob-

chodní lostvo, stavba pístav a paroplavba na Dunaji, za kterou opt
adí se zákony o ochran prmyslových vzork a proti nekalé soutži

v obchod. Hned dál pak opt pedlohy sociální, zemdlské, regulace ek,

oprava bursovního termínového obchodu, organisace stavovských spoleen-

stev zemdlských, železnice (druhé spojení s Terstem, lokální dráhy, in-

vestice drah soukromých a dráhy bosenské), a po nich opt vysthovale-

ctví, hygiena byt, školství, pebytky kumulativních pokladen sirotích,

smírí soudy obecní a zízení elektrických drah a tisková reforma — marn
hledáte njaký logický poad, vcné dlítko, pojme vás podezení, že snad

je »program« sdlán jako slovník dle abecedního poadu hesel, ale ani to

zde není, až spátelíte se s nezbytím vidti místo programu hospodáský
kaleidoskop.

Ovšem pak také — nehledíc k nkolika pochopitelným výjimkám —
nevidíte, jakou dležitost vláda tomu onomu bodu pikládá, co klade do

první, druhé, tetí ady, co by mlo býti vyízeno hned i aspo letos

nebo v této period zákonodárné a co jest pouze odložitelnou garniturou.

V první ad jest tu ovšem 58 císaských naízení dle §u 14., která

sotva budou vesms beze zmny pijata, dále nevyízené státní rozpoty
z posledních ty let, pedlohy investiní a železniní, zejména dráhy bo-

senské a terstské, kdežto revise celního tarifu a obnovení smluv obchod-

ních dostanou se v nejlepším pípad jenom do výboru snmovního. Jak

bude s ostatní slibovanou hospodáskou prací zákonodárnou — i když
o dlnosti parlamentu bychom nepochybovali — a na byl práv ped-
kládán tak dlouhý rejstík její, marn bychom se dohadovali.

Tržební bilance naše za rok 1900 zaznamenává aktivum 228*4 mil.

korun, kdežto za rok 1899 inil pebytek vývozu nad dovozem 282-7 mil.

korun. Neítajíc drahokovy, obnášel pívoz naší monarchie 1683*5 milion
korun a vývoz 191 1"9 mil. korun, co do množství pívoz 105*2 milion
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a vývoz 175'1 mil. metr. cent; srovnáváme-li množství a cenu, iní pívoz
náš co do množství asi 60°/^ a do ceny však 88"/^ vývozu, t. j. dová-

žíme v celku zboží dražší a vyvážíme lacinjší. A vskutku jest nejvtší

položkou vývozu díví, jehož bylo loni vyvezeno za plných 252'3 milion
korun, tedy za více, než iní celé naše tržební aktivum; kdybychom ne-

mohli vyvážeti díví, byla by již tím naše loská bilance o 23-9 mil. K
pasivní. Ohromný vývoz díví jest arci smutným znamením hospodá-
ského stavu monarchie a zárove špatným vysvdením pro naši obchodní

smlouvu s Nmeckem, vývoz našeho díví siln podporující. Vedle díví
jest nejelnjší položkou vývozu cukr, jehož se loni vyvezlo za 178-4 mil.

korun (pedloni za 173'1 milion korun), jehož vývoz však udržován jest

milionovými prémiemi z kapes poplatnictva. Uhlí bylo loni vyvezeno za
93' 1, dovezeno však za 100-6 mil. korun; kdežto vývoz uhelný stoupl

u nás proti pedlosku jen o 5-6 mil. K, vzrostl dovoz uhlí, koksu a rašeliny

proti pedlosku následkem stávky uhelné o plných 22-6 mil. K, takže jsme
byli o 13-5 mil. K pasivní, loská produkce naší monarchie nedostaovala ke

krytí naší poteby. tvrtou položkou v ad našeho vývozu co do ceny jsou

vejce, jichž bylo vj^vezeno loni za 90 a dovezeno za 29*5 mil. K (dovoz

tento jest ovšem z valné ásti jen prvozem vajec ruských skrze naše

území do Nmecka, Anglie atd.) a tento zdánliv nepatrný druh zboží

byl loni nejelnjším pedmtem obchodu ze všech produkt rolnického

hospodáství. inil i pi samém obilí (mimo mouku a luštniny) loského
roku vývoz 58-6 mil. a dovoz 31-1 mil. korun, u sladu vývoz 50 milion
korun, u jateního dobytka vývoz 62-5 a dovoz 22*1 mil. korun, úhrnná

tržba (vývoz i dovoz) u vajec 119-5, u obilí 89-7, u jateného dobytka

84*6 mil. korun, pebytek vývozu u vajec 60-5, u obilí 27-5, u dobytka
40-4 mil. korun. A k tomu vyvážíme z obilí beztoho ponejvíce jen jemen,
v žit jsme i jako monarchie pasivní, u ovsa kolísáme mezi bilancí aktivní

i pasivní od r. 1897, v mouce máme vývozní pebytek jen pranepatrný,

a hledíme-Ii k Pedlitavsku, jsme pasivní ve všem, poskytujíce výhodné

odbytišt produktm uherským. Ptáti se, povšimnulo-li si naše rolnictvo

kdy tchto tržních obrat a dovedlo-li organisovati samo tento nový ped-

mt výnosného obchodu zemdlského, bylo by zbyteno. Podobn jest se

semeny: jejich dovoz inil u nás loni 35 5 mil. korun, vývoz pouze 21-8

mil. korun, platíme tedy ron cizin za semena bezmála o 14 mil. korun

více, než co sami vyvážíme, a by se valná ást tchto penz dala pi
lepší péi o toto odvtví hospodáské ušetiti.

íslice tyto jsou zárove dokladem, jak v celku rolnického hospo-

daení ztrácí obilí chlebové, zejména pšenice, relativn na svém významu
a že výnosnost jeho vždy vtší mrou bude urována ostatními produkty

rolnickými, hlavními i vedlejšími, že však tedy také výška cen obilních

bude ím dále tím mén spolehlivým mítkem krise agrární.

Siln pasivní jsme v prmyslu textilním — naše textilní továrny pod

ochranou celní pracují skoro jen pro tuzemsko, zejm. pro Uhry — zvlášt

v bavlnickém; dovoz bavlny (píze i látek) inil loni 185*5 mil. korun,

dovoz vlny 164 3 mil. korun, dovoz- hedvábí a hedvábného zboží 73-1

mil. korun, vývoz bavlnného zboží jen 21*5 mil., vlnného 68-5 milion

a hedvábného 36 mil. korun. Znané pasivní položky jsou konen i ko-

vové zboží (dovoz 74-7 a vývoz 36 mil. korun), stroje a pístroje (dovoz
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51 '2 a vývoz 14-8 mil. K) a pedmty literární a umlecké (dovoz 49-9

a vývoz 23-3 mil. K).

Co do obchodu s drahými kovy zajímá hlavn pohyb zlata a mincí

zlatých, jichž bylo v uplynulém roce vyvezeno za 57*15 mil. a dovezeno

pouze za 35-62 mil. K (nebyly to však vyvezeny zlaté mince korunové

mny, které jsou peliv uzaveny v pokladnách banky Rak.-uherské), a sice

vyvezeno o 5'46 a dovezeno o 2*12 mil. K mén než v r. 1809. Pevaha

vývozu zlatých mincí z naší monarchie tkví ovšem ásten v naší pasivní

bilanci.

Celkem má tržební bilance naší monarchie i dosud z veliké ásti ráz

vývozu plodin a surovin a dovozu — zvláš jemnjších — tovar.

Pruská snmovna jedná o znovu pedložené osnov stran zbudování

ady solavných cest vodních v severním Nmecku. Když byla starší ped-
loha o prplavu stedozemském (mezi Rýnem a Labem) snmem pruským

zamítnuta, pikládala se hlavní vina tomu, že pedloha vztahovala se toliko

k západním krajm státu, beztoho bohatým a hojnými komunikacemi opa-

teným. Vláda pojala tudíž do nové pedlohy také adu plavebních koncesí

pro východní Prusko : velkoplavební dráhu z Berlína ku Šttinu, spojení

Odry s Vislou a Slezska s prplavem oderskosprévským a zlepšení plavby

na dolní Ode a dolní Havole, ímž pak i stavební náklad celého velko-

lepého projektu stoupl ze 260 na 389*5 mil. marek. Poítají-li se ti pro-

centa na zúroení a pl procenta ron na umoení této zápjky stavební,

inilo by roní obtížení státu stavbou 13*6 mil., z ehož by však místní

interesenti pipláceli státu 4-4 mil. Jistou ást nákladu by však vnoval stát

á fonds perdu — zejm. na kanalisování veletok východopruských — což

by vyžadovalo ron 2-7 mil. marek úrok a amortisace. Ostatní vodní

stavby uhradily by znenáhla zúrokovací i amortisaní potebu svého stavebního

nákladu, takže by po jisté pechodní, vývojové dob — na západ 6, na

východ 20 let — finanních píspvk státu nevyžadovaly, nýbrž vydržo-

valy by se z poplatk plavebních, které na veškerých umlých vodních ce-

stách mají býti vybírány.

Ale ani takto doplnná pedloha nedochází zatím píznivého pijetí

u stedu a konservativc. Nehledíc k politickému antagonismu mezi zápa-

dem a východem, mezi liberály a konservativci, mezi prmyslníky a agrár-

níky, iní se námitky i ryze hospodáské, zvlášt rozdílné finanní posu-

zování železnic s jedné a vodních cest s druhé strany. Pruské státní dráhy

vynesly ve správním roce 1899/1900 dopravních pebytk 563'4 milion
marek, z nichž po amortisaci železniního dluhu a mimoádných, zejména

investiních výdajích železniní správy zbude ješt pes 170 mil. marek
jako píspvek na jiné poteby státní — as druhé strany prplavní ped-
loha pruská uruje 390 milion marek na stavbu a zlepšení vodních cest,

jichž dostatená pímá výnosnost — aspo pokud by šlo o zúroení
a amortisaci nákladu investiního — jest pouhou nadjí budoucnosti.

U státních drah pruských byly stížnosti na vysoké tarify, zejména osobní,

na nedostatené investice a skrovná zaízení sociálnpolitická jakožto ná-

sledky fiskalismu, a stát z penz jimi vydlaných finann posílený zakládá

a posiluje jejich konkurenty. Nebo nedosti na tom, že projektované vodní
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cesty daleko neuhradí úroky a umoení kapitálu stavebního, ony uberou

i píjmu železnicím, kterýžto úbytek —
- odhadovaný pro první léta na

60 mil. marek ron — teprv znenáhlým dalším rozvojem dopravy bude

dílem odinn, dílem jen zakryt. A o ekonomické pevaze vodních cest

nad železnicemi i co do láce dopravy siln se pochybuje, dokud se pro

vodní dopravy budují cesty zdarma nebo za poplatky zhola nedostatené,

kdežto na druhé stran ze železnic tží se pl miliardy ron.
To, co v Nmecku sesiluje oposici proti vodním drahám, u nás by

svdilo pro n : konkurence drahám železným, které u nás práv v obvodu

projektovaných prplav dunajskolabského a oderského jsou majetkem spo-

leností soukromých a jichž postátnní znan by se zlevnilo, kdyby zbu-

dováním tchto prplav a kanalisací stedního Labe jejich dosavadní

hromadné transporty pešly v oekávaném rozsahu na cesty vodní.

V echách pokroila splavovací akce v posledních dnech aspo
tím, že komise pro kanalisování Vltavy a Labe od Prahy dol byla nyní

také povena úkolem vypracovati projekty a zahájiti jednání ke kanalisaci

Vltavy uvnit msta od Holešovic ke Smíchovu a k vystrojení pístavu

holešovického — dosud pomrn nejdražšího to rybníku svta — poteb-

ným zaízením k pekládání zboží z lodí do vagón a naopak a ke spo-

jení s nádražími železnic. Nádraží, o které zde pedevším bží, je nádraží

spolenosti státní dráhy v Bubnech, i bylo by nejvýhodnjší, kdyby také

spojovací dráha touto spoleností byla vystavna. Ale každý nový pístav

na Labi nebo Vltav bude musit zápasiti s nepízní spoleností železni-

ních. Dráha severozápadní má velkolepé pekladišt v Laube, státní dráha

pekladišt v Krásném Bezn ; každý pístav na hoejším toku Labe nebo

na Vltav znamená asnjší pechod na vodní dráhu a zkrácení cesty po

železnici a tím i zmenšení píjm železniních; že by pak vodní dráha

vyvolala nové transporty, které by i železnicím tmto nahradily onen

úbytek, spolenosti tyto zatím nedoufají, pochybujíce, že by (v blízké

aspo budoucnosti) mohla uprosted dvou železniních tratí týmž smrem
severním pln psobiti mohutná vodní dráha bez zkrácení vozby želez-

niní. —
Nezbude tedy, než aby spojku mezi pístavem a železnicemi provedl stát

nebo obec stejn jako jiné vystrojení pístavu zaízením pekládacím.

Všude jinde tchto úkol chápou se msta, aby se jich nezmocnily sou-

kromé spolenosti k úelm výdlkáským. U nás není ani té soukromé

podnikavosti — vždy jinak nebyl by pístav po tolik let zstal násadou

pro kapry — ani té horlivosti a šastné ruky, jakou jinde mají msta
v podnikání hospodáském ! Vždy není dosud postaráno ani o poloho-

pisný plán ani o zcela obyejnou silnici k pístavu, a celá pístavní akce

je jen jako druhé vydání mstské akce kanalisaní a asananí. Snad nyní

pjde vc rychleji, když se od inženýr-eník dostala te k inženýrm-
pracovníkm

!

Také komitét pro kanalisaci stedního Labe konal 2. t. m. schzi

v Nymburce. Nelze však íci, že by jí chvalné snahy komitétu byly zna-
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nji pokroily, a pokud by se nepracovalo jinak než agitaními schzemi

a vtšinou parádními, ale bezobsažnými emi, málo by se vci prosplo.

Leda že by komitét vskutku chtl jen kanalisaní myšlenku propagovati,

vlastní práci —- šetení technická a národohospodáská — pak ponechati

zemskému výboru a obchodním komorám?

Zpráva Pražské spolenosti pro paroplavbu na Vltav a Labi v e-
chách, provozující vlastn jen osobní dopravu mezi Prahou a vStchovicemi,

vykazuje za rok 1900 píjem z provozování paroplavby 223.800 a výdaj

214.300 K, tedy zisk pi veliké režii celkem nepatrný, poskytující však

nicmén letos 6^/^ dividendu, jaká nebývala astým hostem tohoto podniku.

Plavba provozována loni po 288 dní, až do Stchovic však jen 162 dní;

z 52 nedl a svátk plavebního období panovalo po 31 dní poasí deštivé

a plavb nepíznivé. Spolenost zaídila novým pístavištm v Bráníce pi-

pojení paroplavby ku dráze z Modan do Ceran a Dobíše, kteréžto za-

ízení potkalo by se s vtším úspchem, kdyby byly možný kombinované

lístky pro lo i nkteré výletní stanice železniní. Úspchy spolenosti od-

kázané hlavn na osobní dopravu výletní, závisejí úpln na poasí a jeho

rozmarech; náklad, zabezpeujících jedin vtší výnos, tém není, pravi-

delná denní osobní doprava je celkem skrovná. K tomu vadí spolenosti

zdlouhavá jízda pi velikém potu zastávek, málo pímých jízd, pozdní

vyjíždní — v lét by mohly Pražské parníky vyjíždti o 6. hod. ranní

— nepomrný poet volných lístk práv u astjších cestovatel, pustošení

pražského okolí — nemluv ani o závadách plavebních. Celkem je pražská

osobní paroplavba dosud poád teprv v plenkách a nákladní nad Prahou

skoro ani neexistuje. T.

v^OCIÁLNI. Zpráva živnostenslcých inspektor o domnckém prmyslu v Rakousku —
Osnova stávkového zákona ve Francii — Proti italským dlníkm v Nmecku — Sociální in-
nost a naše ženy.

Parlamentní anketa živnostenská z roku 1893, písemná expertisa,

podniknutá z naízení ministerstva obchodu politickými úady v- roce 1892
ku píprav zákonného regulování t. zv. štukverkáství a domáckého prmyslu,
a konen odchylná dobrozdání komor obchodních o úprav domáckého
prmyslu pimly vládu, aby zjednala si soustavný pehled skutených po-

mr v prmyslu domáckém prostednictvím živnostenských inspektor.

Zprávy tyto mly býti podány pvodn do konce záí 1898, došly

však teprv do konce roku 1899. Lhta ministerstvem daná byla — jak

obyejn u tohoto ministerstva — píliš krátká, ministerstvo nemlo zdaleka

pontí ani o skuteném rozsahu domáckého prmyslu ani o obtížích,

s jakými ádné vyšetení jeho je spojeno. Vyšetován byl prmysl ka-

menný, zeminný, hlinný a skelný, zpracování kov, výroba stroj, ná-

stroj, pístrojv a dopravních prostedk, výroba tovar košíkáských,
perleových, kostných a hraek, prmysl kožní a galanterní, tkalcovství,

výroba šat a ozdobných pedmt, prmysl papírnický, výroba potravin

a konen živnosti grafické.
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Provedeno zevrubné šetení na základ jednotného dotazníku, mini-

sterstvem vydaného. Zatím vydán byl díl I., jednající o echách, v dílu

druhém budou následovati Morava, Slezsko, Hali a Bukovina, a v dílu

tetím ostatní zem pedlitavské. Díl o echách zabírá 491 hustých stran— již z toho je patrno veliké rozšíení domáckého prmyslu v zemích
eských, kde je príimysl tento daleko ne pouze vedlejším zamstnáním
rolnického obyvatelstva v dob zimní, nýbrž vtšinou samostatným a trva-

lým výdlkovým zamstnáním celých šírých kraj a základem velikých

prmysl vývozních. A pi tom ješt nkteré drobnjší domácké prmysly
eské zstaly nevyšeteny a leckteré jiné zasluhovaly studia zevrubnjšího.

Nejvíce místa zabírá líení domácké práce v prmyslu textilním a sklá-
ském — dvou z nejhlavnjších odvtví eského velkoprmyslu —, pak v Praze

zejména prmyslu konfekního, odvnického a modistského.

Vesms však jsou pracovní pomry domáckých výrobc svrchovan
bídné. V okresu Kamenického Senová a Boru zamstnává se na 5000
dlník broušením a krášlením dutého zboží sklenného: 12— 15 hodinná
denní doba pracovní a pi tom týdenní výdlek 2V2 až nejvýše 6 zlatých,

špatné pomry bytové a plicní nemoce jsou význanými známkami tohoto

obvodu. V okresu Jabloneckém vyrobí se do roka za 17— 18 milion
zlatých t. zv. krátkého zboží sklenného, z ehož plných 95^0 prodá se do
ciziny — Jablonecké zboží je známo tak dobe v Jižní Americe jako

v Austrálii, ín, Švédsku atd. — ale výdlek perla obnášel pi
14—18 hodinném dnu pracovním 40— 70 krejcar denn, t. j. 3—4 krej-

cary za hodinu, a rodim pomáhají navlékati sklenné perly na šrky
i dti školou povinné asto až do 3 hodin ráno.

Ne lépe je v domáckém prmyslu textilním; 12—14 hodinná pra-

covní doba, denní výdlek 15 a v nejlepších pípadech 50— 60 krejcar,

pokuty dosahující až 50°/o mzdy, t. zv. káva a brambory jako výhradná po-

trava jsou illustracemi tohoto prmyslu. V celých krajích je permanentní

bída domovem, celé tkalcovské okresy se degenerují, rostoucí soutž me-
chanické tovární výroby ohrožuje i zbylé ješt existence, a pece konser-

vativní obyvatelstvo nepechází kjiným zldrojm výživný, nýbrž hyne hladem,

tuberkulosou, tyfem nebo alkoholismem. I v jiných oborech domácké vý-

roby týž obraz, draka peí na Klatovsku pi 1 1 hodinné práci vydlá
denn 6 krejcar a pod.

Vykoisování podnikatelské — pi tomto prmyslu obchodnické —
dosahuje zde vrcholu ; domácký pracovník, rozptýlený po horských chalu-

pách a vesnicích nebo v podkrovních a sklepních komorách velkomst, ne-

mající ani vlastního materiálu pracovního ani druhdy vlastního nástroje,

bez pímého styku se zákazníkem, jest úpln v rukou obchodníka nebo

faktora. Odtud bídné mzdy nejenom v prmyslech hynoucích, jako je runí
tkalcovství, nýbrž i v kvetoucích, kde obchodník sám shrabuje zisky sto-

procentní. Pée zdravotnická, živnostenský inspektor, maximální denní doba
pracovní a jiné pedpisy dlnické ochrany, úrazové a pevážnou vtšinou
i nemocenské pojišování zde neexistují.

Co pak je nejsmutnjší, podntem k vyšetování nebyly ani dsné
pomry domáckých výrobc samých, nýbrž konkurence, jakou v jistých

formách (velkomstský štukverk) psobili »oprávnným živnostníkm*

;

ubohý krejí nebo švec, který nemaje pímých zákazník pracoval do
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skladu jiného mistra nebo továrníka neb obchodníka, sám z toho sotva jsa

živ, budil zájem správy živnostenské ne jako lovk, nýbrž jako fušer,

ne o nho mlo býti postaráno právní ochranou, nýbrž zamezeno, aby

vedle pravidelné práce tovární nebo skladové neurobil boty nebo kalhoty

pro nkterého známého a neniil tak jedin oprávnné živnostníky, t. j. ty,

kteí, tebas nic více než on neumjíce, mají formální prkaz zpsobilosti

a mohli zaplatiti korporativní taxu do spoleenstva, kolek na odpov živ-

nosti a 2 nebo 3 zlaté roní dan výdlkové. Bylo by vru smutným
znamením sociálního smyslu vlády, kdyby inspektorské monografie nemly
míti positivních výsledk jak co do zákonodárství o pracovní ochran,

tak co do správních opatení, jimiž by se umožnilo pevádní domáckého
vyrábitelstva z hynoucích zamstnání do jiných obor prmyslových, jeho

organisace k dosažení samostatného odbytu a pod.

Vydané monografie svdí o veliké píli inspektor živnostenských

i o skuteném jich zájmu pro úkol jim svený. Jednotnost dotazníku,

jinak výhodná, a pílišné druhdy lpní na nm zavinily však šablonovitý

dojem práce, veliký spch, s jakým byla provedena, zpsobil, že málo

bylo hledno vylíiti pvod dotyného prmyslu a jeho íselný rozsah

v jednotlivých místech a oborech, nkde neoznaený ani jménem osady,

nýbrž pouze všeobecn správní okresy, skoro nic nehledno k odborné

literatue, vbec cítíte skrovnou theoretickou pípravu k dílu tak obtížnému.

Že všechna líení nejsou stejné ceny (k nkterým pipojeny i pehledné

mapky místního rozložení prmyslu), je pochopitelno.

Uvážíme-li k tomu ješt ustaviné stesky inspektor na veliké ob-

vody inspekce, množství kanceláské práce a malý poet sil dozorích,

neubráníme se pesvdení, že tato mimoádná veHká práce nemohla ani

býti provedena, le na úkor vlastního dozorího povolání inspektor.

Komu však sviti podobná šetení? Politické úady jsou k tomu
absolutn nezpsobilé, zemský výbor a snm dovedl vždy jen naíkati nad

nedostatkem statistiky živnostenské a nedostatkem znalosti zejména pomr
v domáckém prmyslu, který prý vadil jeho intensivnjší innosti živno-

stensko-politické, a obchodní komory, kdyby byly mly pro tento úkol po-

rozumní, byly by jej již dávno samy— aspo nkteré— provedly. Obchodní

komora v Plzni se ped lety aspo usnesla, že vyšetí pomry domáckého
prmyslu ve svém obvod, ale vyšetila tak málo jako ostatní eské ko-

mory. Jedin liberecká komora aspo jabloneckému prmyslu vnovala po-

zornost, která pinesla netoliko lepší theoretické poznání tohoto prmyslu,
nýbrž i zajímavé úspchy praktické : spoleenstevní organisaci výrobc
sklenných perel, jejíž úinkem mzdy o plnou tetinu se zlepšily.

I po inspektorské monografii zbývá zde dost co dlati. Pedn do-

plniti a prohloubiti jejich materiál, když inspektorská šetení pi nejmenším
nejhrubší práci vykonala a ukázala, kde co hledati sluší. Potom zužitkovati

studia tato k soustavnému vylíení eského domáckého prmyslu, ímž
byla by odbyta nejobtížnjší ást eské deskriptivy prmyslové, jíž ku své

hanb dosud musíme pohešovati. Konen — to arci nemusí býti v aso-
vém postupu vcí poslední — pikroiti k praktickému povznášení do-

mácké výrobj' a výrobc družstevním organisováním, zdokonalováním
techniky atd.
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Millerandova osnova práva stávkového (srov. N. D. str. 299 t. r.)

dochází malých sympatií u dlnictva francouzského a vdci nmeckých
organisací odborových byla zavržena docela. Zákon majority, jehož lze

prakticky užiti v politice, je tém nemožný, má-li. se ho užiti u spole-

enství zájmových, zvláš ve Francii. Nebude prý vbec ani možno do-

nutiti minority, aby úastnila se stávky majoritou usnesené, tak že by
obligatorní stávka rozešení sporu, místo urychlení, spíše jen prodloužila

a spor zostila. Bude prý lépe na míst obligatorní stávky zaruiti pís-
ným zákonem svobodu práce. Celé sociální zákonodárství francouzské je

prý málo plátno, ponvadž není zachováváno. Na p. zákon o úrazovém
pojišování dlnickém vstoupil loni teprv 1. ervence v psobnost, ale již

vypuklo 84 stávek proto, že zamstnavatelé proti výslovnému ustanovení

zákona strhovali dlníkm se mzdy prémie pojišovací. Vláda sice zakro-

ila, ale na prospch zamstnavatel. Tak jako se nezachovává zákon
z roku 1892 o ochran práce ženské a dtské, nezachovával by se ani

stávkový zákon Millerandv. Dlníkm nezbude prý, než aby i budoucn
silnou odborovou organisací svým požadavkm zjednávali prchodu.

»Soz. Praxis« kára, že badenské trikotové tkalcovny, majíce pro-

vádti znané dodávky správ vojenské, shánjí dlnictvo v Itálii. Dokud
prý je dost dlnictva doma, kde snad se naíká na bezdlnost a nouzi,

je nepípustno pijímati cizozemské síly pracovní proto, že je lze snad

dostati lacinji a pohodlnji, a k tomu ješt od továren, které mají zna-
njší zakázky od správ}'- vojenské. Co to je? Naše »svj k svému« na

poli sociálním.

V ervenci m. r. byl v tomto list uinn výzev k organisací žen-

ského odborného vyuování eského. Na spis Haymerlv, o njž se tento

výzev opíral, bylo upozornno souasn ve výroní zpráv brnnské Vesny
a pozdji i v jiných asopisech našich. Ale to bylo také vše. Naše dámy
velikou vtšinou nestarají se o vzdlání vlastní, jak by se tedy mly sta-

rati o vzdlání cizí ! A k tomu ješt o vzdlávání továrních dvat a žen,

služek a jiných píslušnic nižšího ádu ! Vždy když pednášel poprvé

prof. Dr. Cáda v Ústedním spolku eských žen o dtské psychologii, bylo

jen 46 žen z pražské spolenosti zvdavo pouiti se, jak vlastním dtem
a jejich duševnímu vývoji rozumti. A na také ? Naše dámy dtí bu nemají

nebo mají- li, zpravidla se o n nestarají. Vezmou dobe odporuenou bonnu
nebo vychovatelku, nanejvýš ji slušn platí, a dovede-li dít pi obd
nebo návštv »slušn« se chovati, nic neruší jejich spokojenost. A dtská
psychologie, co to vlastn je? Kdysi na plesích slýchala to sloVo milost-

paní od nezralých oktaván, ale dávno již zapomnla mezi švadlenami

a modistkami ; a na veírcích u pí. poslancové X. nebo pí. radové Y. se

o nem podobném nikdy nemluvilo. Málo dtí a špatn vychovaných je

píznanou známkou naší bohaté buržoasie, a vina toho spadá na ženy

tím vtší mrou, ím více muž je pln zabírán svým povoláním výdlko-
vým a inností veejnou.
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Chcete ješt sociální smysl pro cizí a k tomu proletáe? Naše dámy
daleko mén než u Nmc a žid starají se o výdlkovou nebo odbornou

innost muž
;

pokud je dost píjm, aby se hovlo požadavkm domác-
nostním a spoleenským, starosti a námahy muže-podnikatele pramálo je

zajímají a tím mén mají smyslu pro práci a zásluhy jeho personálu.

Všude jinde bývá pomr elnjších zízenc k rodin zamstnavatelov
dvrnjší než u nás, a pípady, kdy z podízeného personálu vybrán byl

spoleník a ze majitele závodu, jsou u nás práv tak ídké, jako vAnglii

a jinde asté. Když u nás kterýsi venkovský podnikatel slavil jubileum závodu,

bylo potebí velikého nátlaku, aby dcery jeho snížily se k prost spoleen-

skému chování naproti nejpednjším a nejstarším úedníkm, jichž svdo-
mitostí a prací vlastn závod ze skromných poátk byl povznesen.

Kivdili bychom však, kdybychom neuznávali výjimek. Práv po-

slední doba zaznamenává znaný dar pro založení eské Vesny ve Slezsku

a dar ten došel etných následovnic. Ale mezi tmito následovnicemi

marn hledáš smetanu pražské dámské spolenosti ; dámy, kterým není

žádný pražský klobouk dost drahý, které by považovaly za pein obléci

rukaviky podruhé nebo potetí, nemají deset korun pro vzdlávací úel
a na »Zádruhu« upíšou nanejvýš jeden podíl o 50 korunách — mén,
než iní jejich týdenní výdej kapesní.

Pro se o tom zmiujeme? Vidíme, že u nás posud marn voláme
po hospodáských kursech pro tovární dlnice, že cviné kursy pro slu-

žebné poád nehýbají se s místa, že není útulen pro píchozí dvata
a že ty ženské podniky sociální, které tu jsou, skoro všechny trudn živo^.

Nechme stranou vynikající ženskou sociální psobnost v Anglii

a v Americe i etná zaízení ženská v Nmecku, ale i sama » lehkomyslná*
Víde skonila loni v ervnu již 43. kurs hospodyský pro tovární dl-
nice a podobné kursy má i Linec, Kremže, Lubla, Brno, Olomouc a j.

místa v Rakousku.

Zíte-li pak, jak není poinu ani v tchto jednoduchých vcech, tu

ani se neodvažujete klást ženám našim jiné nesnadnjší úkoly sociální

a hospodáské : prostedkování ženské práce, organisování té bídn pla-

cené ženské práce domácké a jejího odbytu, organisování a úelné vedení

našeho konsumu nejen ženského, nýbrž vbec domácnostního na prospch
naší eské výroby a našich zejména ženských výrobc a pod. Snahy n-
kohka jednotlivc lámou a tíští se o indolenci ostatních — tou massou
našeho dámského svta nehnuli ješt ani básníci ani sociální apoštolov,

ba ani romanopisci, nýbrž jen hrdinní tenoi a organisátoi kostumních
bazar. Lasciate ogni speranza !

1'

KOLSKÉ: Postup klerikalismu do školství — Školství ve Francii — »Loi Falloux«

—

'-' Protiklerikální návrhy Ferrjho — Rozvoj stedních škol klerikalních ve Francii — Úpa-
dek stedních škol laik — Návrhy nynjší vlády francouzské — Klerikalism ve školství
belgickém — Klerikální ruch ve školství rakousko-uherském — Ze statistiky stedního
školství rakouského — Jednostranná politika poslanc slovanských — Nevyplacené pídavky
uitelstvu v Cechách — Bída uitelstva v Cechách píbuzná s bídou uitelstva ve Španlsku— Universitní prázdninové kursy uitelské.

Postup klerikalismu do školství znamenati možno nejen v zemích
naší íše, ale i v zemích a státech obývaných národy románskými. Na
jaký stupe vzdlanosti, hospodáské zdatnosti pivedl klerikalism druhdy
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mocné Španlsko, jehož dnešní vláda nechává uitelstvo žebrati a bídnou

mzdu jeho za léta mu zadržuje, na jaký Itálii a jiné státy, je s dostatek

známo. Dnes podetíná klerikalism i nedávno ješt mocnou Francii. O tom,

do jaké míry ovládnuto je klerikalismem školství francouzské, podává za-

jímavé doklady M. PoUex z Paíže ve 329. ísle • vídeského týdenníku

»Die Zeit«.

Francouzské školství ve svých základech je upraveno zákonem z roku

1850. Pvodcem tohoto zákona školského je ministr druhé republiky hrab
de Falloux. Francouzská revoluce odstranila duchovenstvo s vyuováním
náboženským zcela ze školství. Tento revoluní radikalism byl zmínným
»loi Falloux« korrigován smrem zpátenickým. Zákon ministra druhé re-

publiky ml pivoditi návrat ke » starým, dobrým « asm pedrevoluním.

Stanovil zvlášt, že duchovenstvo má míti ve školství pednost ped uitel-

stvem svtským a že míti má inné spolupsobení pi výroních státních

zkouškách chovanc. Duchovenstvo stalo se po pijetí zmínného zákona

školského vdím orgánem všeho školství. Rozhodovalo od té doby nejen

v zavedených t. zv. »svobodných«, t. j. z privátních prostedk zízených,

od státních úad neodvislých školách elementárních i stedních, ale i ve

všech státních, veejných ústavech vyuovacích a vychovávacích. Duchovní

ovládli pole školské nadobro. Mli právo vyuovati nejen náboženství, ale

i všem ostatním pedmtm uebným a pi tom kontrolovati, vyuuje-Ii

svtské uitelstvo ádn v duchu církve.

Marn proti tomuto zákonu školskému bojoval o ticet let pozdji

Jules Ferry, podporován pítelem Gambettovým, poslancem Paul Bertem

a ministrem vyuování Buissonem. Ferry podal v letech osmdesátých dva

návrhy školských zákon, proti zákonu Fallouxov namíených. Dle prv-

ního návrhu Ferryho mli býti duchovní odstranní z nejvyšší rady vyuo-
vací. Návrhem druhým mlo býti duchovním universitním a t. zv. »svo-

bodným školám « vzato právo zkoušky poádati a universitní hodnosti

udíleti, jakož i právo spolulenm státn neautorisovaných kongregací vy-

uovati i na vzpomenutých »écoles libres«. První návrh vtšinou hlas

prošel, návrhu druhému odporoval v senátu Jules Simon, jeden z nejzpá-

tenjších zlých duch, jimiž Francie ve druhé polovici XIX. století byla

soužena. Paragraf 7. druhého zákona Ferryho, odnímající ádovým bratím

právo k vyuování, padl piinním tehdy ješt siln monarchistickokleri-

kální vtšiny senátu. Ani ostatní pijaté paragrafy návrhu Ferryho nesplnily

své poslání, protože nebyly jednak rozhodn v život uvedeny, jednak p-
sobnost jejich nebyla trvalá Záhy po vydání Ferryho zákon zahnízdily

se ády církevní ve školství francouzské ješt pevnji. Základní nový

návrh Ferryho na bezplatné, obligátní vyuování interkonfesijní, padl

v horní snmovn piinním Jules Simona opt.

Ve školách státem zízených se nyní vyuování náboženské sice ne-

udili, ale za to stále se rozmáhající školy privátní jsou ve Francii velkou

vtšinou úpln v rukou klerikálních. Jesuité zídili v Paíži dva velké

ústavy: »École de la rue de Madrid« a v affaie Dreyfusov asto jmeno-

vanou »École de la rue de Postes«. První vychovává pro civilní kariéry,

druhá dstojníky. Školy tyto jsou velmi etn navštvovány žáky ze všech

vrstev spoleenských, zvlášt ale vyšších, a vychovávají zcela v duchu

jesuitském. Vyuující obírají se výhradn žáky nejschopnjšími, žáky slabší
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zcela zanedbávajíce. Prvjší žáci-championi pedvádjí se obecenstvu širšímu

na konci roku školního na veejných zkouškách. Parádními tmito zkou-

škami oshiuje se zrak rodiv i školních úadv. Neznalci asto pehlížejí,

že na úkor velké vtšiny žactva cvií se v tchto klerikálních školách n-
kolik žák nadanjších. Tato jesuitská methoda dostala se ve Francii také

do škol státních.

Školští bratí dovedou slíditi ve Francii po nejnadanjších žácích ve

školách státních. Vyhledávají jich rodie a všelijakými lákadly nutí je, aby

dti školám jejich svovali. Pro nadané dti z rodin chudých mají v ústa-

vech svých hojn míst bezplatných, stipendií a mnohých jiných výhod po

ruce. Penz k tomu mají nadbytek. Že pi zavedené dressue žák nej-

schopnjších v klerikálních školách francouzských samostatnost myšlení

a vychování pevných povah se zanedbává, to širší veejnost zcela pehlíží.

O tom, jak školy klerikální ve Francii se rozmnožily, uvedl Henry
Bérenger na konci r. 1898 následující údaje. V roce 1865 bylo ve Francii

278 duchovenstvem ízených stedních škol (Collges, Lycées, Gymnases),

v nichž vyuováno 35.000 žák. V r. 1876 stoupl poet tchto škol na

368 s 51.380 chovanci. V r. 1803 zvýšen byl poet škol tchto na 378

s 56.000 žáky a v r. 1897 ítalo se již 418 stedních škol klerikálních

s 62.188 žáky. Vítzný pochod kongregací ve školství nedovedlo nic za-

staviti. Pronásledování i koncesse vládami udlované moc kongregací jedin
zvyšovaly. V nedlouhé dob jednoho lidského vku poet stedních škol

klerikálních zvýšil se ve Francii o polovinu, poet žactva tém o deva-

desát procent, zatím co poet škol a žactva na školách státních znan
klesl. —

V r. 1865 bylo dle knihy Paul Desachy-ho »La France noire« 657
svobodných ústav laik se 43.000 žáky, v r. 1876 již jen 494 stedních

škol s 31.249 žáky, v r. 1884 323 s 22.600 žáky, v r. 1893 232 se

14.028, v r. 1897 229 se 12.813 a v r. 1898 dokonce jen 202 ústavy

s 9.725 žáky.

Státní školy od roku 1865 do roku 1897 vzrostly ze 328 na 338,

poet jich žactva okrouhle ze 66.000 na 86.000, tedy velmi nepatrn.

Mimo uvedené klerikální školy je ve Francii ješt velký poet malých se-

miná, v nichž pipravuje se na duchovní stav 23.000 žák. Tém polo-

vina lidí s gymnasiálním a reálním vzdláním vychovává se na školách

klerikálních. V r. 1865 vychovávána byla lidí takových v ústavech kleri-

kálních pouze tvrtina a v r. 1884 o nco více než tetina. V roce 1897
bylo mimo semináe:

z privátních ústav klerikálních 43°/(, škol 40"/^ žák
ze státních ústav 34*^/,, » 53"/,j »

z privátních škol laik 23^/^ » 7''/^ »

Povšimnutí zasluhuje pi tchto íslech, že ústavy klerikální mají

na velký poet svj pomrn znan menší poet žactva, kdežto na ško-

lách státních na pomrn malý poet škol pipadá velký poet žactva. Kle-

rikální uitelé nejsou potem žactva tak petžováni, jako uitelé, svtští.

Vliv klerikální výchovy je ve Francii všude patrný. Klerikální smý-
šlení ve školách vštípené pevládá v kruzích úednických, klerikálním du-

chem ovládnuto je naskrz dstojnictvo francouzské. Nedávno piítal ad-

mirál francouzský de Cuverville své vojenské úspchy ve veejném prohlášení
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tomu, že ety své svil ochran sv. Michaela, kterýžto patron zabránil

také tomu, že jakási explose na obrnnci »Duperré« byla bez vtších ná-

sledk udušena.

Nebezpeí úplného poklerikalisování tuší již sama vláda. Nynjší

pedseda ministerstva pipravil návrh zákona, dle nhož k úadm státním

mají býti povolávány jen takové osoby, které aspo v posledních tech

letech své vzdlávací doby navštvovaly školy státní. Je velmi pochybno,

jestli ustanovení toto pinese žádoucí úinek. Ti léta výchovy školní stží

staí k tomu, aby klerikální duch, pedchozí dlouhou dobou studijní vští-

pený, chovance opustil.

Klerikální výchova podporována je v rodinách francouzských zvlášt

prostednictvím žen, které vlivu knží v netušené míe podléhají. Obmy-
šleným poloviním návrhem nynjšího ministerského praesidia postup kle-

rikalismu se nezastaví. Kongregace francouzské pekaly zákony Ferryho

a pekají také poloviaté návrhy vlády dnešní.

V Belgii za vlády klerikální provádí se od roku 1884 zhoubná po-

litika protiškolská. Od doby té až do konce století ze 27 cviných škol

zaveno dle zprávy nkterých list 15 škol, z 26 královských škol vyso-

kých 6. Dále zaveno tu 835 škol obecných, 185 dtských zahrádek

a 1225 pokraovacích škol. Propuštno ze služby 1500 uitelv i uitelek.

Výsledek této protiškolské politiky ukázal se pi vojenských odvodech.

V r. 1896 mezi 1000 mladými muži bylo jen 303, kteí obecnou školu

navštvovali, v roce pak 1898 mezi 1000 muži u odvodu pouze 95 s ele-

mentárním vyuováním. Že se dsledky této protikulturní politiky dostaví

ve všech oborech národního hospodáství, je nepochybné.

Po klerikálech cislajtánských, kteí mají sebrané znané obnosy na

zízení katolické university v Solnohradsku, volá také katolické knžstvo

translajtánské dne 3. ledna 1901 po zízení katolické university v Uhrách.

Není prý na státních uherských universitách dost professor katolicky,

to jest klerikáln smýšlejících. Klerikální úsilí toto postupuje soubžn
s úsilím o zízení tetí university maarské. Poselstvo msta Szegedinu

žádalo v tchto dnech na ministerstvu vyuování zízení nové university

ve své obci. Poukazovalo, že zídilo již adu stipendií pro universitu

v Szegedin. Také Prešpurk a Košice o vysoké školy se ucházejí.

Tužby klerikál po ovládnutí školství všech stup jsou nenasytné.

asopis »eská žena« stžuje si na svobodomyslný ráz a ducha eské

university, kde prý »katolická víra nemá z nejvtší ásti velých pátel«.

List tento, usilující o organisaci eských žen pro snahy klerikální, horlí

pro zízení katolického gymnasia ženského v Chrudimi nebo Kutné Hoe.

Zastupitelstva tchto mst jak známo vydatn podporují klerikální ženská

paedagogia.

Soukromé obecné chlapecké škole školských bratí v Bubeni, z níž

vyvinouti se má v intencích klerikál mužské paedagogium, dostalo se již

práva veejnosti. Také Brynychem založené díví škole v Chrasti práva

toho se dostalo. — Školdozorcem pro okres feldkiršský ve Vorarlbersko

jmenován nedávno jezuita P. Ant. Eder. Na nepíze doby ke svým zá-

mrm nemohou si vru klerikálové v zemích rakouských stžovati. —
Dle posledn vydané zprávy ministerstva vyuování je nyní v Rakousku

212 veejných gymnasií a 106 reálek, úhrnem tedy 318 stedních škol
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se 104.980 žáky. Gymnasist je 69.788, realist 35.192. Z gymnasií je

úplných 188, neúplných 24. Reálek je 78 úplných, 28 neúplných. Stát

vede náklad na 159 gymnasií a 68 reálek. Ostatní stední ústavy vydržují

zem, msta, biskupové, kláštery a soukromé spolky. Ústav ku vzdlání

uitel jest 44, ku v^zdlání uitelek 18. Vyuuje se v nich 6874 kandidát

a 3066 kandidátek. eských paedagogií státních jest pouze 14. Dle jazyka

vyuovacího je 175 stedních škol nmeckých, 81 eských, 34 polských,

8 vlašských, 3 ruské, 6 srbskochorvatských a 1 1 utrakvistických. Utrakvi-

stické školy tyto zízeny jsou po vtšin v krajích, obydlených Slovinci.

Tito nemají dosud ani jediné ist slovinské školy stední. Poet všech

stedních škol slovanských rovná se stží dvma tetinám škol nmeckých,
a poet obyvatelstva slovanského daleko pevyšuje poet obyvatelstva n-
meckého.

Tyto pro Slovany rakouské velmi neutšené pomry ve školství

stedním jsou obžalobou vedoucích politických stran slovanských, provád-
jících jednostrann politiku jazykovou na úkor politiky kulturn-školské,

která by mla býti pravým základem veškeré politiky. Kiklavé pímo po-

mry jsou ve Slezsku, kde pro 281 tisíc Nmc zízena jsou 4 gymnasia,

4 reálky, 3 uitelské ústavy státní vedle dvou soukromých, 1 1 škol m-
šanských. Mimo to mají tu Nmci školy hospodáské, emeslnické, tkal-

covské, košíkáské a j. Pro 130 tisíc Cech je ve Slezsku 1 gymnasium.
Reálka žádná, uitelskj> ústav žádnj^, mšanská škola žádná. Pi zimní

hospodáské škole v Opav je zízeno skromné eské oddlení. Pomry
tyto pímo kií po práci ve prospch eského školství ve Slezsku, politi-

ckými stranami tak dlouho zanedbávaného.

Zemský výbor král. eského zastavil z nepochopitelných píin další

vydávání podrobných snmovních zpráv o školství. Vydává nyní od dvou
let k návrhu poslance Adámka pouze struné výroní zprávy. Dležitost

podrobné statistiky školské pro veejnost neuznává.

Zemským snmem v prosinci povolená almužna pro nejvíce strádající

uitelstvo posledních tíd platebních dosud vyplacena nebyla a patrn již

nebude. Poslanci poukazují na zemský výbor, který usnesení snmovní
o povolenj^ch pídavcích ke služnému neprovádí. Zemský výbor opt vy-

ítá poslancm, že pijali sice návrh na pídavky uitelské, ale o úhradu
se nepostarali. V poslední schzi zemského výboru sdlil posl. dr. Pražák,

že dle výpot zemské útárny vyžadoval by náklad na povolené pídavky
uitelské ron 2,200.000 K, ímž by se zemská pirážka musila zvýšiti

o
3^/2'^/o-

Vzhledem k tomu pak, že »zemský výbor nemže sesíliti zálohy

okresním školním pokladnám, usnesl se žádati zemskou školní radu, aby
psobila k tomu, by zmínné sesílení záloh okresním školním pokladnám
stalo se prozatím z prostedk státních na tak dlouho, až snm uiní pi-
mené opatení ve píin úhrady tohoto -vyššího nákladu«. Jak známo,
stát již nkolikráte odmítnul jakýkoli píspvek na školství obecné.

Uitelstvo v echách mnohokráte, a ne zajisté naposledy sklamané,
mže v bíd své hledti na druhy své v povolání na polouostrov pyre-

nejském, kteí s ním mají los pibližn stejný. Ve Španlsku, kde práv
bouí se lid proti klerikalismu, který druhdy mocný tento stát k hospo-

dáskému a kulturnímu vysílení pivedl, koluje mezi uitelstvem petice,

ve které se prosí, aby uitelstvo alespo od hladu bylo uchránno. Ve
NAŠE DOBA. R. VIII., S. 5. 1901. 20. února. 25
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Španlsku má 21.456 uitel 750— 1000 peset služného, 1450 uitel
1000— 2000 peset a pouze 180 uitel má nco pes 2000 peset (=: pi-
bližn našim korunám). Jsou na tom pomrn tak, jako uitelé bohatého

království eského. Jen to mají k horšímu, že dlají státu vitele. Jest totiž

vláda uitelstvu ve Španlsku dlužná 9,036.503 peset. Uitelstvo španlské
žádá v petici zvýšení platu a zaplacení dlužných ástek, ovšem bez úrok.
Nkteí z uitelstva dokonce zažádali za dovolení, by smli mezi obecen-

stvem žebrat. Analfabet jest ve Španlsku na 6 milion, což se rovná

SS^/p všeho obyvatelstva.

Vídeská okresní školní rada doporuila ministerstvu zíditi kursy

na vysokých školách pro uitelstvo škol obecných a mšanských. Spolek

dolnorakouských docent škol vysokých usnesl se uspoádati v dob
prázdnin od 25. ervence do 1. záí pro uitelstvo zvláštní feriální kursy.

Jako vhodné místo pro tyto kursy odporuen Wolfsberk v Korutanech,

kde je zvlášt vhodná píležitost ku pírodovdeckým exkursím. Pednášky
konány budou v dob dopolední. Úastníci zaplatí po 20 K kolejného za

všecky pednášky. — rt —

T ITERÁRNi A UMLECKÉ.

Divadelní: nové kusy dávané za nové správy; režie, herectvo; novj' pokus
o popularisování divadla — Slovo o kritice — Úmrtí. — Husv pomník.

V den 16. listopadu pravideln vycházela brožura editele Šubrta,

která j)odávala zprávu o uplynulém roku Národního divadla, o eském divadle

vbec a obas ráda si zapolemisovala s kritikou. Letos vyšla brožura
Subrtova hned v ervenci, a nová spolenost neuznala za dobré vydati už
pehled svj, na njž doba ostatn je také píliš krátká, snad jej chystá
na píští rok. Prozatím pipomíná posvátné divadelní datum Almanach
Národního divadla na r. 1901 se stavem osobním a pehledem her. Co
více podával starý kalendá vydávaný pokladníkem Šrutem, seznam abonent
a divadelní bonbony, budou asi tenái muset oželeti.

Od nastoupení nové spolenosti do polovice prosince, jak nás po-

uuje tento pehled a erstvé upomínky, hráno na Národním divadle

8 novinek inoherních a her repertoirních a nov nastudovaných mimo to

hráno asi 20, poet, který na dobu pl pátá msíce není ani pílišný
ani neopravuje k posmchu.

Z novinek vynikají dv tragedie, které ob teprve po letech dostaly

se konen na jevišt eské, Tolstého Vláda tmy a Bjornsonovo
Nad naši sílu.

Jest jistý vztah v dílech obou básník, kteí si svým hlubokým po-

jímáním úkolu básníkova, svým bojem za istotu pohlavní a za mravnost
jsou tak blízci. V Tolstého selské tragedii vidíme kesanství zdrojem
umravnní. Nejsou to zevní ády, ani zákony, které chrání spolenost
ped zvíetem v lovku, (starosta se svým protokolem hraje smšný úkol)

jenom ono dává mu možnost, aby se zdvihl z propasti, do které se ne-

úprosn ítí, spustiv se zásad mravních, representovaných starým zbožným
mužíkem.
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Bjórnson nepopírá tyto výhody kesanství, že poskytuje dobrou mo-

rálku, ale jemu je to píliš málo vi tomu ím kesanství má býti, ím
býti slíbilo; dobrou ethiku, vnitní uklidnní, to poskytují i jiná nábo-

ženství, kesanství chce býti mnohem více ; nevyhovuje-li tmto slibm,

na vnucovati lidu pesvdení, z nhož vyrostl ? A se pokusí radji

o životní názor nový!

Vidíme v Tolstém uitele lidu, který zná jen rozdíl kesanství

a vlády pudu, Bjórnson uí lid, který si navykl kritisovati kesanství,

a ztrácí tím podklad mravní existence své, tak že otázka je, Ize-li upev-

niti kesanství, tak aby odolalo všem útokm (snahy z první doby Bjorn-

sonovy) anebo nutno-li vzdáti se ho.

Rznost národ a rznost race jeví se i v názoru na vrstvy vzd-
lané : Tolstému jsou pouze šiiteli mravní nákazy, vymýšlejí si banky

a podobné vci, aby mohli žíti bez práce z cizích mozol, Bjornsonovi

jsou výkvtem národa ; kesanství, nedovede-li získat tyto inteligenty,

tento vrchol lidstva, nedovede-li pesvdit ty, kteí by se radostn dali

pesvditi, vzdává se existence vbec.
V stavb své jeví se drama Tolstého zdánliv prostým seazením

píbh, mravounou povídkou rozvedenou v akty, a zatím prozrazuje každý

rys mohutného umlce, kterému i forma dramatická se lehce poddávala.

Jaká to ada úchvatných scén, jak neleká se nejkrajnjšího, a neúprosn

vzbuzuje v otuplém diváku hrzu ze zloinu, aniž ubere tím soustrasti

jeho s ubohým zloincem ! Bjórnson napsal své drama jako první díl my-
stéria dramatu myšlenkového, bez erotiky, ale i zde pracuje básník mocn
a efektn prostedky divadelními a ze zdánlivé diskuse ist logické vy-

vinul silnou scénu dramatickou.

V druhém díle Bjornsonova dramatu stejn jako v prvním kesanství

selže evangehum socialismu, také provedení jeho, velký skok v jeho vývinu,

jeví se býti nad sílu. Ale básník propouští nás s utšující dvrou v moc
vdy a techniky, která pece jen konen lovka zbaví zoufalství a dá

místo pokolení radostnému, zde zvlášt jeví se Bjórnson pravým opakem

Tolstého.

Ob dramata svým pojetím kesanství byly obecenstvu našemu dosti

cizí, jeho hladin snad se více piblížil brnnský básník Filip Langmann,
v jehož tragickém obraze z života dlník »Bartoš Tuanský* civilní

a trestní soud hraje úlohu prozetelnosti, kde úty na konci dramatu se

pkn vyrovnají.

Pomry dlník k továrníkm jsou bezpen vdnou látkou pro drama,

jsou v našich dnech tím, ím byly minulým pomry politické. Zakládajíce

se aspo zdánliv na volné smlouv, zaruují dramatickým osobám onu

svobodu jednání, která je tak nezbytná pro n, má-li psobiti poeticky.

Zde lze dovésti konflikty dosti daleko, aniž se znateln pekroí pda
skuteného práva obou stran, a v malém lze pedvésti všechny ty konflikty,

které byly pedmtem staré tragedie. Záleží ovšem na tom, jak hluboce

básník o nich pemýšlel, jak je prožil, aby z nich vzrostlo drama skutené.

Na p. na dramatu »Stávka« od Jaroslava Borotínského ^) nemusili bychom
ani ísti vnování » Zastanci a pedáku strany národn sociální V. J. Klofá-

^) Vyšlo v Repertoiru eských divadel . 75, u Šimáka 1900.

25*
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ovi a organ isaci strany národn sociální « a mohli bychom poznati pí-
slušenství autora k této stran, ba mohli bychom z nho vyísti celý ráz

její podle záhby v silných slovích a nepedložených inech, bezmezné ne-

jasnosti, která obestírá faktické pomry (na p. podprnou pokladnu) a z hro-

madní hrubých efekt, které pece jen nedají dramatu. Langmannovi
dlníci jsou klidní, pemýšliví krotcí lidé, hrdinství, vytrvání pi zásadách,

když k nim pistoupí pokušení v podob zlata, jeví se jim tém nemož-
ným ; není práv silnou stránkou kusu, že autor sáhl pro pomoc do íše
hallucinací a stlesnil vnitní smíení Bartošovo zjevem mrtvého dítte. Také
nejasností, jak vlastn souvisí žaloba na mistra se stávkou, trpí kus, který

má nkolik úinných scén.

Nov nastudována byla Sofokleova Antigona, která nadjnou
debutantku sl. Svagrovskou uvedla na jevišt eské ; mohutný spor práva ne-

psaného, božího s officielním zákonem, humanity s vlastenectvím, psobil
v novém podání pes etné zvláštnstky inscenování siln oisujíc na
každého, vyjma na studentstvo, pro které bylo nejprve hráno, víme-li
aspo hlasu v »Studentských smrech*, který ji naznail jako »nehynoucí

Antigonu, která už na gymnasiu tolik potu zpsobí a která vn vkv
se bude dávati na studentská pedstavení podle moudré zásady, že je

dobré pro mládež, co již nikdo nechce poslouchati*. lánek »Cíle gymna-
sijní dressury« byl policií konfiskován, v interesu gymnasií ml se radji

konfiskovati tento posudek divadelní, nebo není možná he kompromito-
vati gymnasia než tímto klepaským a arrogantním referátem, který až

píhš smutn ukazuje »výsledky gymnasijní dressury«.

Že nov sehrána také Hilbertova »Vina« a Mrštík »Maryša«, uvádím
jenom, abych nepešel od Antigony pímo k Šmahov komedii »Zlatu«,
která se svým pessimistickým rázem pimyká k tragediím. Je to pouhá
smsice rzných scén odkoukaných pilným hercem a seazených bez pro-

hloubení. Dve pramlké z rodiny sprosté podlehne moci zlata a vezme
si bohatého obstárlého domácího, místo aby ekala nkolik let, až si její

malí získá jmní a bezpenou budoucnost — to je vše; takovými plody

mohla nová spolenost nás vru ušetiti.

Co do veselohry, zahájena pedstavení báchorkou Holgera Drach-
manna: »Byljednoujedenkrál« znl nevhodn její titul místo »Bylo

jednou . . .«, neb král hraje tu pranepatrnou úlohu, jedná se o pokoení hrdé

princezny, které líí Drachmann celkem velmi vrn dle báchorky, rozšíené po

nejrznjších zemích. Drama existuje ve dvou, vlastn více versích, vzniklých

ze snah, upraviti volné scény z pohádky pro jevišt. Naše divadlo volilo

z tchto versí nejstarší, která má adu silnjších scén a dramatitjších

efekt, ale také mnohem volnjší stavbu dramatickou, mnohem více roz-

vlánosti než zpracování definitivní. Drachmann báchorku pevn lokalisoval,

princezna pochází z jakéhos offenbachského lUyrska, princ však ze sku-

teného Dánska, jehož slávu hlásá stem ohniv jako básník na mnohých
místech. Drachmann jest rozhodn básník, jehož seznati stojí za namáhání.

Zajímavé bylo srovnati novinku další Sheridanovu »Skolupohor-
š e n í« (vlastn pomluvy) s nov nastudovanou »Figarovou svatbou*;
pocházejíce ze stejné tém doby representuje jedna z nich podaenou ukázku
staré veselohry školy Moliérovy, druhá hledá nové cesty, první tepe ne-

zpsoby spoleenské, ale je si vdoma, že ani jednoho z nich neodstraní.
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druhá buší do základ staré spolenosti s úmyslem zboiti ji, první ode-

hrává se v kruhu jednotné spolenosti, druhá kontrastuje zástupce rzných
vrstev spoleenských, ale ob jsou velice zábavné, ob pocházejí od muž,
kteí mli význam i jiný než literární, od nichž se rádi dáváme baviti. Moder-

nímu vkusu skuten stará veselohra jest mnohem bližší než šosácké ve-

selohry, které v tak ohromném potu zplodilo naše století.

Pro zásluhu tchto dvou veseloher budiž novému režimu odpuštno,

že provedlo bezcennou frašku francouzskou »Us tupte ženám«.

Poslední veseloherní novinka jest opt dílo domácí, Svobodovy
»ek a nky«, rozkošná to idyla z dob babiek našich ; okolo nepatrného celkem

dje rozvine se obrázek ze života lidiek obmezených, který strofická

forma penáší do takové výše, že promineme rádi všechny nedostatky co

do životnosti postav a tšíme se s nimi z jejich štstí, smjeme se, když

si dlají zbytené starosti o své draho vytoužené ženušky a podržíme dost

zájmu pro nevinnou intriku, kterou hezký Plichta pokoí vzdory koketní

Jiiny. Scénicky se svými etnými dívkami z let ticátých psobí veselohra

neodolateln a zdá se býti trvalým ziskem pro divadlo. Skoda jen, že její

verš je ledajaký..

Pekladm nevnuje se z pravidla dosti pée, na pekladech Sheri-

dana i Bjórnsona ukázáno, že smysl nkterých vt zcela pozmnili,

Drachmannovo drama dokonce ani nepeloženo dle originálu, nýbrž dle sta-

rého špatného zvyku z nminy. Zde by se pedevším mla státi náprava.

Co do inscenování a provozování nelze rovnž pozorovati dosud

zmn takových, jaké se chválí pi opee ; lze se jen nadíti, že se stane

asem náprava tím, že režie svena síle ne herecké, nýbrž literární (drama-

turgu J. Kvapilovi, který se však bude museti teprve osvditi). Prozatím

se djí vesele všechny ty nepístojnosti, kterým jsme se smáli za režimu

starého. V Bjornsonov kuse postaveno práv tolik židlí, kolik jich pak

(náhodou!) je teba, nehled k naprosto nevhodné chudob, jíž chatr ta

byla vypravena; v Cekankách pan editel, který v sále, záclonou oddle-
ném od jevišt, má e, cítí nevysvtlitelnou potebu, zdvihnouti tuto oponu
a míti svou e s oponou místo se sklenicí v ruce ; to jsou úkazy, které,

kdyby se peliv po celý rok sbíraly, samy by vyplnily »kalendá bez-

dného humoru divadelního « a uinily jej knihou velmi veselou.

Mezi herectvem je vidti mnoho dobré vle, nkterá pedstavení byla

velmi pkná. Zvlášt tragedie sehrány s velikou péí; špatn hráno ve

frašce »Ustupte ženám«, ale to snad byl protest proti ní. Pan Bittner se

vrátil k divadlu, na nmž nebyl dosud nahrazen, a osvdil se v Zkoušce
státníkov a v Cekankách, také pan Slukov je dosud inný, a nemoc
zdála se ohrožovati jeho setrvání pi divadle. Paní Kvapilová dosáhla hlu-

bokých a umlecky zasloužených úink jako Klára Sangová v »Nad naši

sílu«, pí Laudová utšen rozšiuje pole úloh svých a si. Gregrová rozto-

mile sehrála Jiinu v Cekankách. Ve všech skoro dramatech vystoupil

a všude osvdil velké snahy a zralé umní pan Vojan ; k nejlepším no-

votám patí také, že pan z Steinsbergu dostává te dležitjší úlohy, málo
se celkem dosud osvdil nov angažovaný pan Inneman

;
po dlouhých

bojích zákulisních konen i paní Benoniová, rozlouivší se v ervenci
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tak dojat s obecenstvem, zcela tiše se jako Cyprienna vrátila na scenii

;

paní Málková, která po mnohá léta hrála skoro výhradn úlohy služek,

v mladých letech zemela.

Nový pokus o popularisování divadla uinn tím, že zaveden nový
druh prostonárodních pedstavení, vedle odpoledních nedlních a stedo-
vých ješt veerní, se zaátkem položeným na dobu pozdjší. Pokus se

posud neosvdil a byl by smutnou pedzvstí pro samostatné divadlo
inoherní, neobjeví-li se, že nezdar jeho zakládá se na píinách naho-
dilých. Dosud ob pedstavení hrána ped domy tak prázdnými, jakých
Národní divadlo nevidlo. Ceny jsou ovšem ponkud nelidové, aby lákaly

vrstvy, divadlu nezvyklé, ale ekal bys, že na takové pedstavení (zvlášt
na novinku) nahrne se dosti obecenstva divadelního, které rádo použije

nižších cen, aby nco ušetilo,, než zdálo se, jakoby jedni se stydli, na-

vštvovati divadlo, když tam smjí také chudší, a druzí jakoby nechtli
ani tolik obtovati, kolik se na nich žádalo

;
pro to, jak je nám divadlo

potebou ž;votní, jakou je nové velké drama událostí, je to ovšem vc
povážliv významná.

Dodatek. Mezi napsáním a vytištním referátu uplynula pro naho-

dilé okolnosti taková doba, že se vidí pipojiti struné poznámky o novin-

kách od listopadu hraných. Není jich práv mnoho : sehrány všeho všudy

ti nové veselohry, nebo pesnji jedna antická komedie, jedna veselohra

a jeden žert.

»V uchu Dionysiov«, komedie od Jaroslava Vrchlického, patí k tm
plodm, jimiž básník ubijí systematicky svou slávu, stav na odiv i nej-

povrchnjšímu diváku ledabylost a spšnost v tvoení svém. Nicotný dj,

nízká ethika, sprostý tón a nedostatek humoru karakterisují komedii,

jejíž nejveselejší stránkou jsou etné smšné anachronismy. Ani premiéra

nestrhla na se obyejný potlesk a po ní komedie zmizela nepozorovan

s jevišt.

»Pítž« od paní Vikové Kuntické jest aspo veselá, teba že bychom
byli dle minulosti autoriny a dle souasn vydaného románu »Vzpoura«

ekali tžší zboží než v tomto obrázku z domácnosti se nám jeví s jeho

karikaturami služky, která nechce dlat nic, individualisty, který nechce

také dlat nic, pensisty, který nemá co dlat a proto hraje na flétnu,

mladé paní, která v koutku svého srdce si uschovala upomínku na známost

z mládí, a jak se ti staí známí všickni jmenují, kterými autorka hlásá

dležité uení, že, kdyby každý pstoval jen své »Já«, nepišel by na stl

ani obd.
Ješt menší nároky iní žert Štolbv »Moská panna«, historie, jak

chytrá svtobžnice oškube eského statkáe, který si vyjel do svta, aby

se tam bavil hodn nevázan. V tomto cestování mohl by se spatit sati-

rický hrot Štolbova žertu, který pedvádí své komické figurky skoro bez

zápletky spokojen jsa se smšností situace samé. — n-—
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Docelujeme pehled divadelní ješt zmínkou o divadelní kritice. Dala

nám k tomu podnt kniha Jos. Kuffnera Scéna za scénou. »Volné listy

z kroniky rozvoje našeho divadla*. Kuffner podal v této knížce vybraný úsek

své dlouholeté divadelní referentské a feuilletonistické innosti pi nejvtších

eských novinách. Po as zaujímal svým rozhledem a svými zkušenostmi

vynikající místo v naší kritice. Uil se u dobrých mistr. Bravurní psycho-

logické anatomisování francouzských kritik jeví se u nho v mozolném

úsilí pronikati zejména v duši divadelního davu, Lessingovský zákonodárný

ton ozývá se u Kuffnera v afforistické a v sentenciesní form. Naše diva-

delní umní má od nho mnohou dobrou myšlenku, které pomáhal v život

svou publicistickou propagandou (na p. dramatická škola, produkce její

na Smíchovském jevišti a j. v.), pomáhal vychovávat divadelní obecenstvo

i herce. Ale dlouhá innost pi žurnále v témž oboru znavuje, zpovrch-

uje a vyerpává. Kritik zvykl si píliš svému tenástvu a tenástvo

jemu. Zvyklo si na jeho kommentáe významnjších zjev v umní drama-

tickém, vysvtlování elementárních pojm z nho v prvodu oblíbených

úsloví, »sapristi« a »ert«, tvrt- a pládkových vt, pehojných vykiník
a otazník. Ale tento úkol má své nebezpeenství — snadno vede k tri-

vialnosti. Kuffner je ve svém vyšetování a zdvodování vždy jen tlu-

moníkem divadelních mas. Se širokým obecenstvem se stotožuje, mluví

za n. V žádné otázce se nepostaví proti njaké ideji lidové. Je to snad vlivem

žurnálu, který má své ohledy na tenástvo. Pochopitelno, že na Kuffnera

bude vždy naléhati nkterý nakladatel, aby vydal své rozptýlené feuille-

tony v celku. A je to dobe. Djiny divadla nám dokazují, jak pokrok

v umní dramatickém vyplývá ze spolené práce divadla i kritiky.

Proto páli bychom si, aby též jiní zástupcové divadelní kritiky po-

dali tenástvu celkový obraz o své práci a o svých snahách v úhrnném
spise. Je jist škoda myšlenek na p. Arn. Krause, G. Jaroše, J. Vodáka, F. X.

Saldy a j., že pro budoucí literární historiky setlejí zárove s novináským
papírem, na njž byly vrženy. Bylo by to tím záhodnjsí, že mnozí setrvali

pi této innosti jen na as a nemohli si taktéž založiti jistou tradici

svým dlouhým psobením na témž míst. Toho se však sotva dokáme.
Který nakladatel se chopí díla, jež se staví tak asto na odpor neopráv-

nným zálibám, asto i choutkám širokého obecenstva divadelního ? K tomu
aby se úkol divadelní kritiky chápal jako skutená extense lidového vzd-
lání v umní dramatickém, máme ovšem ješt hodn daleko.

Je to vbec zjev v naší moderní literatue nápadný, že se po aso-
pisech a v novinách pstuje tolik kritiky, že se též hojn ítá, ale v samo-

statných dílech zaujímá tento obor místo asi nejposlednjší. Pravda, kritiky

píší se vtšinou pro denní potebu. Ale pece ne napoád. Není tomu tak

dávno, co se u nás bojoval velmi ostrý boj o postavení kritiky. Silnjší

strana reklamovala pro ni nejen místo mezi obory vdeckými, jak to v celku

piznávaly i starší názory, nýbrž spatovala v ní i po pípad i dílo

umlecké samo. Dnes naše obecenstvo nemá patrn pro to, co trvalého

pináší v sob naše kritika, ani tolik smyslu, jako ho mlo tenástvo asi

ped 30 lety, kdy mohla vyjíti Durdíkova Kritika. A pece od té doby
naše kritika ukazuje znaný pokrok. Vynikající naši kritikové mohli by
svou innost ukázat teprve jasn v celkovém úhrnném obraze. A tenástvo
by zvykalo vážné práci pi své informaci o nejnovjší literatue.
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V noci z 28. na 29. led. t. r. zemel básník Julius Zeyer u vku
skoro 60 let (nar. 26. dubna r. 1841.) Podrobnjší úvahu o Jul. Zeyerovi

hodláme podati pro nedostatek místa v píštím ses.

12. února nasypán byl erstvý rov na hbitov vyšehradském J. L.

Turnovskému, známému ošetovateli » erstvých rov « v Osvt. Zemel
na Král. Vinohradech práv v pedveer svých 631etých narozenin

(nar. 9. ún. 1837 v Sobotce). Turnovský byl zvláštní zjev v našem život

literárním i spoleenském. Vynikal obdivuhodnou energií životní i pracovní.

Osvojiv si své vzdlání úmorným studiem soukromým protloukal se po

nkolik let neutšeným životem koovného herce, v nmž se piživoval

zejména pekládáním a zpracováním cizích her i samostatným skládáním

hlavn pro repertoir venkovských spoleností divadelních — produkty ty

ovšem nemají ješt skuteného života literárního ; spíše jen literárn živo-

ily. — Po malé štaci praktického života oddal se žurnalistice, v níž

v první ad hledl sloužiti divadelnímu umní. Po té vrhl se zase na

as ve vír života divadelního, aby hereckou masku brzy zamnil zase za

žurnalistické péro. Jeho innost žurnalistická vyznaila se zejména pi
redakci asopisu »Slovana« a hlavn pi »Pokroku«. Od rozhodující tehdy

strany staroeské dosazen byl za iditele kanceláe Ústední Matice Školské.

Posledn psobil zase pi redakci »Hlasu Národu«. Pi posledních táborech

lidu pokusil se vystoupiti též politicky — ne zrovna se zdarem.

Literární innost Turnovského plynula jist z ušlechtilých úmysl.
Byla dost všestranná, pilná, ale do hloubky Turnovský málo pronikl. To
nám ovšem vysvtluje postup jeho vzdlání, jeho boj o život a zvláštní

naše pomry dostaten. Nejdkladnji vžil se do života a psobení J. K.

Tyla, jehož stal se píbuzným. Jeho životopis a úplné vydání jeho prací

je literární in Turnovského nejzasloužilejší. V poslední dob pracoval a

zaal vydávati obsáhlejší »Pamti starého vlastence«, jejichž ráz nejlépe

charakterisoval — ovšem v nejlepším úmyslu — titulem samotným.

A ješt tetí ztrátu jest nám zaznamenati. Dne 10. února t. r.

zemel náhle MUDr. Vladimír Preininger, v mladém vku 35 let

(narozen roku 1865). Zesnulý vedle své praktické innosti lékaské

vynikl zejména jako horlivý popularisator vdy lékaské, jako upímný
pracovník v oboru hygienickém a jako neúnavný šiitel novovkých vy-

možeností v tomto oboru. Propagoval je jednak ve svých vlastních orgánech,

»Rozhledech lékaských* a »Zdraví«, jednak v jiných elných asopisech,

v samostatných knížkách (jsou to na p. »Tlovda a hlavní zásady zdravo-

vdy«, »Léiva a jich úinky«, v Matici Lidu spisek o zdravotnictví

píbytk, a j.), sbíral naízení a zákony z oboru hygieny (»Pedpisy

o zdravotnictví školním«, »Sbírka zákon a naízení o zdravotnictví —
se zvláštním zetelem na zem koruny eské« (v. Naše Doba, r. VIIL, . 3,

str. 236 a n.), pekládal spisy cizí, vydával spisy starší (Kodymovu
zdravovdu). Vedle toho ml hlavní úast v propagand zásad zdravot-

nických pomocí innosti spolkové (velmi platn psobil na p. v »eské
spolenosti pro veejné zdravotnictví*, ve »Spolku ku zizování a vydržo-

vání léeben pro nemoci plicní« a j. v.). K své horhvé innosti byl

veden snahami opravdu humánními. Je.
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Bez hluku pešla druhá výstava návrh na pomník Husv, patrn

proto, že ani te nemla, pokud se týká hlavního úelu, rozhodného vý-

sledku. Hus nebude mít v Praze svého pomníku na delší ješt dobu.

Ale výstava ta neprošla bez významu. Proti prvé výstav znamená
nesrovnatelný pokrok. Vtšina návrh sice poád ješt nasvduje, jak mnozí

páni navrhovatelé berou na lehkou váhu umní monumentální, jak spokojují

se hrav emeslným schematickým ešením a nepokládají vznešené toto

umní za výraz ducha tvrího, básnického, za dílo, které musí být plno

poesie a jednotné nálady. Poád ješt straší zastaralá schémata, pohodlná

obvyklost, mlkost a povrchnost názoru. »Vezme se sokl, na nj postaví

se osoba hlavní, do jeho roh dají se pípadné osoby historické neb alle-

gorické nebo ledajaké jiné, bu pší, bu komo, a do jeho polí umístí

se reliéfy. « A pomník je hotov. Takto beze všeho horeného napjetí mozku,

bez zrychleného tlukotu vzrušeného a schváceného srdce, bez nocí beze-

sných, bez hymnického vzplápolání a zas beznadjného choulení ve svou

vlastní nespokojenost - bez toho všeho, jenom snad s vtší spotebou

papiross možno nadlat pi jisté odborné rutin pomník Husových, Luthe-

rových zrovna jako Jana Nepomuckého, tebas i Ignáce z Loyoly nebo

lecjakých vlada a jenerál atd. do nekonena, jen vždycky s mutatis

mutandis. Ve svt, hlavn v Nmecku, doklad dostatek. Velmi trefn

jeden znamenitý nmecký architekt podotkl, že, kdyby nkdo v noci ty

allegorické pílepky s podobných pomník odnesl, cizinec ani by nepozo-

roval, že tam nco chybí.

Na štstí mezi 23 návrhy této druhé výstavy byly také takové, ve

kterých duch se hlásí a které chtjí ztlesnit velikou ideu. Jeden z nich porota

vyznamenala prvou cenou. Je to návrh mladého umlce Lad. Salouna,

jehož skizza »Vyhnanci« na poslední výstav »Manesov« projevovala

znanou sílu výrazu, napovídala o temperament prudším, o citu hlubokém

a zdravém, o smyslu dramatickém. To všecko v míe stupované jest

v jeho návrhu. Na prvý pohled zarazí milým pekvapením svží komposice

celková, živé, rušné a zárove ladné, nikoliv však akademicky chladné

skupinové roztídní, jakož i linijové zharmonisování celku i jednotlivostí

a prochvní všeho mladistv velým citem. Nade všecko strhne k sob
hned pi prvém pohledu ne-li všecku pozornost, tož vtší její díl skupina

Husit. Podivujeme se, podivujeme se mladému umlci, cítíme srdenou
radost z jeho stupn umlecké vysplosti, ale nedostavuje se — dojem
velikosti. To všecko je spíš ladné než úchvatné ; spíš zdramatisované vy-

pravování nebo ti dramatické scény s opravdovým žárem vystavené nežli

jednotný zjev grandiosní; to všecko ovívá nás spíš elegií než energií;

spíše ztlumuje než uchvacuje a povznáší.

Salounv návrh je trojdílný a zobrazuje tyto výjevy : Hus zemel
na hranici (sted pomníku, ást hlavní). Jeho smrt vzbouila lid eský,
jenž zahoel pro zákon boží a stal se božím bojovníkem (ást levá, my-
šlená smrem k Týnskému chrámu). Ale ideály jeho se neuskutenily;
Bratí je sice pejali a vyistili, ale údlem bylo jim — vyhnanství. Ko-
menský, nejspanilejší kvt Jednoty, ubírá se z vlasti do ciziny (ást pravá,

smrem k radnici), aby se už nevrátil .... Konec. Jakže konec? —• vo-

láme udiveni. Tedy dále idea Husem vyvolaná nešla a nejde? A což naše

obrození? Dobrovský, Palacký, Šafaík, Havlíek? . . . Šaloun myšlenku
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svou nedopovdl, dal ji zmizeti v písku poblohorském. Šalounv Hus
byl a už ho není. Co tedy z toho všeho? Na to všecko bylo? Nesvítí,

nežije nic z toho dosud? Zmalátnle, beznadjn to všecko vyznívá, zá-

dumcivou elegií to zní z návrhu Šalounova jako asi z »Vyšehradu« Smeta-
nova. Šalounv Hus byl a už ho není. Ale my pejeme si Husa, který

jest a bude. Šalounv návrh není pomníkem Husovým, nýbrž jen troj-

dílnou plastickou illustrací delší jedné periody djin eských: husitství

a bratrství. Ale Hus je nám více ; Hus znaí nám záivý vrchol naší minu-
losti, který svítí nám do pítomna i do budoucna. A tento jeho význam
umlec musí nám zobrazit v jednoduchosti co možná nejvtší, nejimpo-
santnjší, mohutn a vznešen psobivé.

To jest prvý a hlavní nedostatek díla Šalounova.

Ale jest ješt druhý. Myslím, že Hus na pomníku v pravd monu-
mentálním, významu národního a všelidského, na pomníku postaveném
v ohnisku eských zemí, v Praze, nemže být zobrazen, jak umírá na
hranici. Nikoliv že zemel — hlavní vcí jest, za zemel. A proto myslím,
že si nepedstavujeme na pomníku Husa, jehož tlo bezvdom klesá,

zadušeno slepým živlem; nýbrž pedstavujeme si Husa, jemuž nešlo o tlo,

ale o istou duši, a který neleká se ani toho všeniivého živlu, jist jsa,

že všeniivý ten živel pec jen neznií ducha jeho, a tudíž radji kráí
na hranici, než aby ublížil duši své, svému svdomí, svému pesvdení.

Celkem — podle mého soudu a citu — Šalounv návrh je pomníkem
zlomené síly a není pomníkem neoblomné síly. Charakterisuje

dobu a nikoliv ideu. Doba zašla, idea žije.

Jisto je, že Husv pomník nemže býl takový jako je ten který ze

sterých pomník na svt. Musí to být zcela nový a zvláštní, slovem
husovský pomník. Lehko je to cítit, ale vyjádit ! Petžký úkol.

I Saloun to ovšem cítil. Cítili to také nkteí jiní a cítili to hloubji,

pokusili se s pravou vroucností o pekonání petžkého toho úkolu, tušili

správn, zvolili pravý smr, aby dostali se k cíli ; ale cesta k nmu, jak

samo sebou se rozumí, je nesnadná, zarostlá, neprošlapaná — nedostali

se k nmu. Ale už to jim musí být na radost, že našli pravý smr. Jsou
to St. Sucharda (heslo »Vypuels nad bahno«), Jan Kotra (»ist zašels,

rýhu zanechav«) a J. Kvasnika (»Svtový pevrat«).

Sucharda a Kotra pracovali spolen. Jejich Hus, mravní velikán,

kráí mezi námi a nad námi ve své vznešené mravní velikosti. To je

správn cítno, pravdiv, krásn. Ale pro je Hus u obou tchto umlc
fantomem, jakýmsi jen vidním, jakýmsi duchem? Což pak Hus není dnes

tím, ím byl tehdy? Není-liž on nám dnes tak milý se vším, co bylo
v nm i co bylo na nm, s tím prostým hávem i s tou prostou obuví,

ve které za pravdou chodil, jako byl milý pokolením minulým ? Pro chcete

vysvléci z nho lovka? Vždy on sám nikdy nezapíral v sob lovka,
v niem se nevyvyšoval, byl jako lovk skromný (»v nadji sluha Boží«),

ba až pokorný (prosí všecky vrné Cechy v list psaném v žalái v oko-

vách, »a kto vidl jest mé lehké obyeje v mluvení aneb v skutciech,

aby s jich nedržel, ale ab}'' za m Boha prosil, aby mi ráil odpustiti «),

ale ovšem v pesvdení svém, dokud jiný nepesvdil ho o lepším, ne-

ústupný. Vysvlékajíce z Husa lovka a iníce ho fantomem, ubližovali

bychom jemu, ubližovali bychom sob. A potom — na vedle nho zná-
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zorhovat malikost a ubohost ostatních lidí? Myslím, to je zcela zbytené,

protože vedle pravého Husa tím mítkem, urujícím hrozný rozdíl mezi

ním a námi, budeme my sami, kteí okolo budoucího pomníku budeme
se kupit, my sami s veškerým svým licomrstvím, pozérstvím, frazérstvím,

s veškerou titrností a malicherností, závistí a nenivistí, s nekonenou so-

beckostí atd. A naprosto bych smetl s blízkosti velikého Husa ten dro-

boulinký zástupek s praporkem.

Jeden z nejoriginálnjších souasných umlc pravil : »Pemýšlel jsem

kolikrát a mnoho o pomníku Husov. Je to úkol z nejtžších, ponvadž
pomník musí být naprosto originální, jako Hus sám byl v jednání svém. Musí to

být Hus a nikoliv pomník. Tu nesmí vylézt stará šablona, sokl a okolo

nho paráda, a v uniform nebo bez ní, kídlatí a nohatí geniové a po-

dobné haraburdí. Ne . . . já bych -- vím sice, že kdybych to ekl, budou

se tomu smát, ale a — já bych pedvedl Husa tak, jakým byl, prostého

ve své velikosti, jak vznáší se nad námi a pec mezi námi,
lidský a pece víc než obyejn lidský; obrovskou bronzovou sochu jeho

bych postavil dejme tomu k radnici, kde byla poprava, ale sochu beze

všeho soklu. Sokl už by byl šablona. Tak jak mezi námi chodil, po dlažb,

jako všichni ostatní, lidský a pece víc než obyejn lidský, veliký nad

námi a pec mezi námi. K sob nás povznášel, k sob nás povznáší,

stoje mezi námi . . . Dojem byl by ohromný, zcela nový. Vidl jsem

jednou nco jen z daleka tomu podobného a ctím ten dojem. Vím, že se

tomu budou smát, ale a. Kdo promyslí a domyslí, nezasmje se. To byl

by jedin pravý Hus, nemá-li to být tyátr, póza, fráze, nýbrž má-li to bjH

dílo v duchu jeho.«

Na konec malou jen poznámku ke složení poroty. Sochae zastupo-

vali v ní pánové V. A. Beklemišev, Rus, a Cypryjan Godebski, Polák.

Žádný z nich v pracích svých nebral se »cestou nešlapanou, sám a sám«.
Ba pan Beklemišev není prost strannickosti. Je nepítelem volných smr.
Dokázal to nedávno, v listopadu m. r., kdy jako len Císaské Akademie
umní podal protest ješt s dvma pány akademiky proti senátu Akademie,
že povolil akademické výstavní místnosti (!) družin umlecké, kupící

se okolo asopisu »MÍp'b HCKyCCTBa«, aby v nich uspoádala výstavu

svou. A pec co je te v umní ruském vjmikajícího, skupilo se a kupí se

velikou vtšinou okolo tohoto umleckého msíníku : Srov, Levitan (ne-

dávno zemelý), brati Vasncovi, kníže Trubeckoj, Nesterov, Somov, Ko-
rovin, Polenová (záhy zemelá), A. Benois, Maljutin, Maljavin a j. V sezení

Akademie, když jednáno o proteste pana Beklemiševa, znamenitý krajiná

Kujindži mluvil ve prospch družiny »M. H.«, v níž prý jsou umlci, které

on uznává nadjí ruského umní. A s Kujindžim vyslovil svj souhlas

Rpin ... Ne Vladimír Alexandrovi Beklemišev, kníže Trubeckoj je te
na Rusi pravým mistrem, jenž z mrtvé hmoty vyvolává život a vdechuje

jí duši — jak o tom širý svt umlecký dobe ví. T.
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Dr, O. F. Vank, ''Ebrejská slavnost pesa'h. Historická a ethno-

logická úvaha. 1900.

»Jsa vyzván si. redakcí (totiž »Radikálních List«), bych projevil své

mínní, co soudím o t. zv. »rituelní vražd«, sepsal jsem strunou úvahu
pedchozí. Všeliké vcné pochybnosti a námitky vezdy budou mi vítané

a vdn vezmu k nim zetel v obšírnjším spisku, jejž za doby klidnjší

vydati hodlám. Sprosté repliky osob vci neznalých neb dokonce osobní

útoky za povšimnutí hodné ovšem neuznám. « —
Autor, jak teme, byl otázán od zástupc rituelní povry, co soudí

o »rituelní vražd* ; ale neekl to pímo a jasn. Dokazuje totiž pouze,

že u starých, ba prastarých Žid byly obti lidské a sám musí uznávat,

že Starý Zákon proti tomu vystupuje. Tedy: svatá kniha Žid je proti

obtem lidským, je proti obtem rituelní m, t. j. náboženským.
Autor tedy o nynjším stavu vcí neekl nic, jen suggeruje, že

by mohla být tajná sekta (str. 21). O té tajné sekt jsem už ekl astji

:

není možno, aby se v bhu tisíciletí nevyzradila, aby její

tradice a spisy nebyly odkryty. Všecky tajné sekty politické a

náboženské, a práv také ty, jež autor uvádí, na p. na Rusi — (sekty

kesanské !) záhy se vyzradily.

Tradice tajné musily by být asem njak zachycovány písmem a

tajné njaké literatury židovské není. To dosvdují semititi
znalcové velmi rozhodn. Cituji práv vydanou brožurku prof. Straek a,

v níž se jedná o domnlých tajných spisech židovských a sektách. (Sind

die Juden Verbrecher von Religionswegen ? 1900.) Jak známo, chtli pruští

antisemité v panské snmovn pruské podat interpelaci, vyzývající vládu,

aby poídila oficielní peklad tch domnlých tajných spis. Interpelanti

ukazovali vedle zloinu Chvojnického (Konitz) také na Polnou. Podobná
pání vyslovena již v parlamentech astji, ale vždy se ukázalo, že tako-

vých tajných spis není. A to práv odborník tak uznaný ve zmínné
brožurce dokazuje zase.

Zkrátka : odkazování na nedokázanou a nikde nikým ne-

nalezenou tajnou sektu a tajné spisy hodí se sice k rozilování

širokých vrstev lidu, ale lovk nejen vdecky, ale vbec myslící
bude se tázat po dkazech tvrzení. Vždy bez dkazu tvrdit lze všecko,

co komu je libo; ale lovk spravedlivý nemže tak jednot. Každý právník

by se ped soudem velmi rozhodn ohradil, kdyby protivná strana místo

dkaz operovala podobnými »možnostmi«.
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Pihlédneme tudíž k dkazm autorovým blíže, seznáme pedn, že

dokázal více, než chtl. Nebo je historicky dokázáno, že nejen národové

semitití, ale také ekové, ímané, Germáni v dob starší mívali obti

lidské, a u všech tch národ vyskytovaly se v dobách starších zbytky

lidojedství; následuje z toho, že nynjší ekové, Nmci a národové

germánští, také národové románští, mají tajné sekty rituelní? Podle logiky

autorovy znla by odpov: ano!

A nejen to. Podle autora by musily být takové tajné sekty — ke-
sanské ; ukazuje totiž, že první kesané pojídali krev dtskou a že byly

a na Rusku ješt jsou takové tajné sekty kesanské!
Co se konen týká dkaz pro obtování lidských život u Žid

samých, tož sluší vytknout chyb více.

Pedn autor poád ukazuje, co bylo u národ semitských a jiných.

Zejména uvádí, jak arabští beduínové obtovali — velblouda; proto že jej

podezali, že krev vypili atd., autor beze všeho dkazu tvrdí, že docela tak

se v dob starší nakládalo s obtí Hdskou. Pro? Autor jednoduše dekre-

tuje, že zabití velblouda nebo u Žid beránka je obtí zástupnou proto,

že »obti zvíecí zaasté jsou jen obmi zástupnými*.

Takovou logikou lze dokázat všecko I Dokázáno má být, že u Žid
v dob staré a po pípad posud se obtují lidé

;
pro to pan Vank d-

kazu pímého nemá. Naopak v Starém Zákon máme pímý dkaz, že Židé

pi slavnosti pesa'h obtovali jen zvíata. To se autorovi nehodí, proto

tvrdí docela bez dkazu, že obtní beránek zastupuje lovka; pan
Vank to tvrdí pes to, že sám íká, že obti zvíecí jen »zaasté«, tedy
ne vždy, byh'' obtmi zástupnými. Kde je dkaz, že obtování beránka

skuten zastupovalo obt lidskou ? Dkazu toho p. Vank nepodal. O tom
ani již nemluvím, jak stále ukazuje na Beduíny, Karthagi any,
eky, ímany atd., aby dokázal, co podle jeho mínní bylo u — Žid.

Pan Vank se však — a to jest více než chyba — ani neštítil, zná-

silovat fakty. V Starém Zákon totiž obti lidské písn se
zakazují —-pan Vank z toho soudí, že tedj^ Židé obti ty v dob
staré mli.

Nejsem semitolog, ale peetl jsem si St. Zákon pece tak pozorn,
že musím rozhodn odmítnout tvrzení p. Vakovo.

Místa, která pan Vank ze St. Zákona sám uvádí, podávají docela

nco jiného, než tvrdí. Pedn zakazují se obti lidské výslovn, jakožto
kult molochv (na p. III. Mojž. 18, 21 a astji) ; u Jeremiáše (Vil,

31) se dovídáme, že Židé napodobili kult molochv, že ho tedy

pvodn nemli.

Jak nedovolen autor nakládá s textem, ukážu na uritém píklad.
Praví a cituje: »Dti bývaly obyejn zabity a pak upáleny (Soud. 11, 31);
mnohdy jen kosti z nich, kdežto maso pojídáno pi obtním kvasu. (Ez. 16,

20, 23, 27)«. Nuže, co se te na citovaných místech? Na prvém se vy-
pravuje o Jeftovi, jak pobil Ammonitské a v dík za to uinil slib, že

Hospodinovi chce obtovat, cokoli mu z domu vlastního pijde vstíc.

Vyšla mu vstíc vlastní dcera —• otec slib svj splnil. A na druhých dvou
místech mluví se o eeném napodobení cizího kultu molochového a hích
ten co nejosteji se zakazuje.
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A podobn na místech jiných p. Vank text biblický si ohýbá. Ješt
prý Izaiáš (49, 26) slibuje Židm, že budou jíst maso a pít krev svých

nepátel — ve skutenosti prorok mluví o pomst nad nepáteli Žid,
prav : »A nakrmím ty, kteí t utiskují, vlastním masem jejich, a jako

mstou krví svou se zpijí.

«

Pan Vank chodil do antisemitské školy Rohlingovy. Má všecky

chyby svého mistra. Nevidí proto na p. rozdílu mezi obtováním vlast-

ních dtí a nepátelských cizinc ; to, co teme v uvedených místech

o modloslužb molochov a mezi tím, co tvrdí povra rituelní, není spoji-

tosti žádné. Ale pochybuji, že pan Vank pro takové rozdíly má smyslu.

Pan Vank na p. vidí dkaz pro své tvrzení také v tom, že ženy ku
požitku velikononího beránka nebyly nuceny. »Pro to, nešlo-li o nic,

le o kousek jehního masa? Každá žena byla by jist ráda zasedla

k takovéto hostin! My ale víme, že u mnohých kmen pírodních, ne p.
Indián, Hottentot, ernoch na bílém Nilu, Mastaj, Galla- a j. bývá

krev zakazována ženám a jedin vyhrazena mužm. « Na doklad pro všecky

ty Hottenty a j. pan Vank cituje bh ví jaké spisy, ale nasbíráním

citát o tchto národech nežidovských nikomu není spomoženo pro Židy.

Pan Vank by jednoduše mohl vdt, že u Žid žena v chrám má
vbec mlet, t. j., že je mén oprávnná než muž, a proto že pi všech

pobožnostech hrá roli podízenou.

Vyvrátil jsem hlavní dkazy pán Vakovy a charakterisoval jeho

methodu. Pan Vank ve svých pracích posud se vyznamenával svdomi-
tostí a pílí, tu však podlehl patrn svým antipathiím. M.

M. von Brandt, 33 Jahre in Ostasien. I. Leipzig, Verlag von Georg

Wigand, 1900.

M. von Brandt byl ped roky vyslancem nmecké íše v ín a ge-

nerálním konsulem v Japanu a jakožto takový náleží k nejlepším znalcm
spletitých pomr východoasijských, které nám již adou výtených knih

vysvtliti se snažil. Vysoký úad svj pojímal vždy vážn a nebyl z tch
diplomat, kterým pední vcí jsou plesy a zábavy a kteí s domorodci

zacházejí jako pruský major se svými vojáky. Pan z Brandt miloval

národy, mezi nimiž žil, byl shovívavým k jejich vadám a jenom jeho

piinlivosti má Nmecko dkovati, že dnes má vážný hlas v koncertu

velmocí na východ asijském. On to byl také, který se opel nerozum-

ným plánm u zeleného stolku kombinovaným, naduté a loupeživé politice

násilí, kterouž Nmecko se stává netoliko smšným, ale jíž také trpí

a bude trpti. Z tchto dvod jest velezajímavá kniha, jejíž prvý díl,

líící poátky innosti autorovy ve východní Asii, leží ped námi. Vypi-

suje se tu pruská expedice do Japanu, íny a Siamu roku 1860— 1862,

které se súastnil jako vyslanecký attachée. Na jae roku 1862 vrátil se

s expedicí doBerh'na, a na podzim téhož roku jmenován byl generálním kon-

sulem v Japanu, kamž ihned se odebral. Až potud sáhá první díl me-

moir : mžeme býti opravdu zvdavi na ohlášené další dva. P. H.



ZPRÁVY.
Úinek svtla sluneního na bacilly Kochovy v chrchlích

studoval pokusn Jousset (Société de biologie, 27. X. 1900). Vystaviv

chrchly souchotiná úinkm svtla sluneního vokoval je pak moratm
a shledal, že zvíata tuberkulose nepodlehla aneb aspo zstala dlouho na

živu, akoli byly bacilly v rán nalezeny, Z toho vysvítá, že, vystaví-li se

chrchly osob tuberkulosních úinkm svtla sluneního, seslabuje toto

jedovatost bacill tuberkulosních. (La semaine médicale, 1900, Xr. 45.)

Nový dkaz penosnosti zimnice bahenní skrze komáry
podal P a triek Manson. Vystayí-li se lovk zdravý píchnutí komára

Anopheles claviger, který obsahuje zárodky malarie, onemocní touto cho-

robou. Dosavadní pokusy toho druhu byly provádny v ím, tedy v míst,

kde se malarie vyskytuje, i možno pokusm tm namítati, že onemocnlý
mohl infekci získati také jinou cestou. Proto Manson podrobil v Londýn
lovka zdravého píchnutí tohoto komára, pivezeného z íma, kde byl

krmen krví osob stížených tídenní zimnicí, mírnou a snadno vyléitelnou.

lovk ten, který nikdy stídavkou netrpl, byv tímto komárem píchnut,

onemocnl typickou stídavkou se zdužením sleziny a v krvi jeho byly

nalezeny zárodky (plasmodia) malarie. Záchvaty ty však zmizely po po-

dávání chininu. (Kdy už jednou pestanou ti zbrklí experimentátoi pro-

vádti pokusy na lovku ? Poz. referenta.)

(The Lancet, 1900, 29. September).

Matice Opavská v Opav plníc od r. 1878 svdomit úkoly

stanovami vytknuté šíí národní uvdomní, vzdlanost a osvtu mezi

eským lidem ve Slezsku založivši mateské školky, obecnou školu v Opav
a vymohši povolení ku zízení eského gymnasia, jež bylo pedloni po-

státnno. Na ochranu starožitností a vzácných památek historických založila

zvláštní museum a vydává Vstník, pomcku to ke kulturn historickému

poznání Slezska, a zakládá s pomocí šlechetných dárc knihovny v obcích

národn ohrožených. Aby umožnila rozvoj národního života v Opav,
koupila Matice Opavská dm, aby poskytoval útulek všem spolkm a pod-

nikm národním v Opav. Konen aby eští uové nebyli nuceni na-

vštvovati nmecké školy, založila Matice Opavská eskou prmyslovou
školu pokraovací, jež v íjnu 1896 otevena byla.

Akoliv Ústední Matice školská pevzala matin školky, obecnou

školu a gymnasium, jež pedloni postátnno bylo, do své správy, pece
nestaí Matici Opavské píjmy její k vyplnní ostatních úkol svrchu vyte-
ných, ona jednak koupí a pístavbou uvalila na sebe dluh pes 28.000 zl.,.

jednak zaízení a poádání musea jakož i vydržování eské prmyslové
školy pokraovací vyžaduje velkého roního nákladu.
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Proto v této velké poteb obrací se výbor Matice Opavské na širší

veejnost, aby laskav ráila pistupovati za lena Matice Opavské. (len
pispívající platí 2 zl. ron, len inný 50 zl. najednou aneb v 10 ro-
ních lhtách po 6 zl. ; len zakládající 100 zl. najednou aneb v 10 ro-
ních lhtách po 12 zl. — Každý len dostává »Vstník« zdarma. — Pi-

hlášky pijímá bu pokladník Dr. Ant. Kubíek, professor paedagogia

v Kylešovské ul. . 6., aneb Ant. Karásek, prof. es. gymnasia v Horní

ul. ís. 24.)

Husv vzpomínkový týden r. 1901. Oživiti vzpomínky Husovy
a reformaní na vysokých školách usilují už po nkolik let akademické

spolky, v ele s Jeronýmem. Na akademické Husov slavnosti r. 1901

slíbil pednášeti profesor filosofie dr. Frant. Drtina. K Husovu píštímu

týdnu pinesl as adu návrh. O návrzích tch rokováno v Jeronýmu.

K poradám pozváni zástupcové eské Obce Sokolské, Mánesa, výtvarného

odboru Umlecké Besedy, nakladatelství pražská a nkteré jiné spolky

i súastnné kruhy. Celkem usneseno, že Jeroným bude za souinnosti

jiných spolk usilovati o provedeni tchto návrh: 1. Nakladatelé budou

upozornni a požádáni, aby spisy Husovy vydávali jednotliv, opatené

kulturn historickými úvody; vydání souborná nesnadno pronikají v lid.

2. Mly by vydati se osnovné myšlénky Husovy neb aforismy z jeho

spis, podobn jako se vydaly vdí myšlenky Palackého, Havlíkovy,

Riegrovy. 3. Vhodná by byla anthologie nejlepších eských i jiných (pe-

ložených) básní o Husovi a osobnostech eské reformace. Zvlášt byla-li

by ilustrována. 4. Ottova Svtová knihovna je nejpovolanjší sbírkou k roz-

šíení Husových spis s pimenými úvody. 5. Spolek Jeroným bude se

starati pimenými zpsoby, aby Husv knižní trh r. 1901 a v letech

píštích byl živjší. Zejména budou v období valných hromad upozorovati

se spolky na vzpomínkový týden Husv a na vc cti každého spolku,

aby v knihovn své ml všechny spisy o Husovi a eské reformaci. Vzato

na vdomí, že redakce asu zase zavede v lét rubriku : Knižní trh Husova

týdne. 6. Spolu s abonenty Národního Divadla bude usilováno, aby prázdniny

peloženy byly až za 6. ervenec. 7. Se spolky jinými bude Jeroným

psobit k uspoádání výstavky obraz eských a zahraniných, jež podávají

Husa nebo mají jiný motiv z eské reformace. 8. Jeroným upozorní ústední

sokolskou organisaci, nakladatelský závod Unii a spolky výtvarník na

anglickou spolenost pro lidové vzdlání, jež v plakátové manýe vydává

a po rozích ulic lepí obrazy z bible a z djin anglických. Takové obrazy

z dob eské reformace na nárožích ulic pražských a všech mst a vesnic

byly by o Husov týdnu rok co rok pimeným doplkem pednášek

a knihoven. Sokolská organisace získala by si velkých zásluh o provedení

této myšlenky. 9. Nakladatelstva butež vyzvána k vydání životopisu Husova

pro mládež škole odrostlou a poetické knížeky o Husovi pro žáky. Spolek

Jeroným sám dle možnosti piiní se o vypsání konkursu.



o hospodáském významu zdravotnictví.

Podává Dr. Stan. Ržika,
assistent hygieny na lékaské fakult.

Zdravotnictví jest dnes populárním heslem. Všude jeví se živý

zájem o otázky hygienické. Vždy skoro každý ze zkušenosti

ví, jak drahocenným statkem jest zdraví. Naše lidská pirozenost

jest však taková, že si nedovedeme dív zdraví opravdu vážiti, až

jsme ho na as zbaveni my, aneb nkdo z našich nejbližších. Tu
b3'li bychom pak hotovi obtovati vše, snésti vše, abychom opt
nabyli ztraceného zdraví.

A pece jakmile nemoc jest opt zažehnána a hrot útrap s ní

spojených ponkud otupí, brzy nám zdraví sevšední a neradi se

odhodlávame — zdrávi jsouce — pispívati k potírání nemocí

a k rozhojování zdraví t. j. k úelm veejného zdravotnictví.

Tato neochota vyplývá ponejvíce z toho, že širší obecenstvo

nemá správné pedstavy o veejném zdravotnictví, neuvdomuje si,

že mahká penžní ob, jež se na nm žádá, mže ho uchrániti

od útrap a hmotných ztrát daleko vtších. Chceme tedy v této

úvaze ukázati, že zdravotnictví nejen ušetí mnoho a mnoho utrpení

lidstvu, ale že jest i podnikem národohospodásky aktivním.

Rozdlíme si tuto úvahu na ti ásti. V první ásti vysvtlíme

si cíl veejného zdravotnictví. V ásti druhé promluvíme o tom,

jaké jsou výsledky zaízení hygienických, a odpovídají-li tyto vý-

sledky nákladu, jejž zaízení ta vyžadují. V díle tetím zabývati se

budeme ocenním tchto výsledk.

Cílem veejného zdravotnictví jest upraviti okolí lovka, veškeré

vnjší vlivy na psobící tak, aby se tlesné i duševní síly co nej-

prospšnji vyvinovaly, tak aby mohl produkovati co nejvíce práce,

a tlesné, a duševní.

NAŠE DOBA. R. Ví II., . 6. 1901. 20. bezna. 26
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K dosažení tohoto cíle pracuje veejné zdravotnictví ve dvou

smrech snažíc se jednak momenty uvedenému cíli prospívající

podporovati, jednak momenty škodlivé obmezovati a seslabovati.

V onom prvém — jaksi positivním — smru peuje o náležitou

výživu lovka, o zdravý byt, šat, osvtlení, vtrání, topení, atd.

Ve smru druhém — jaksi negativním — potírá nakažlivé nemoci,

odstrauje otravné výpary, škodlivý prach, nebezpená zaízení

strojní ze závodii prmyslových, bojuje proti alkoholismu atd., to

jest hledí pedejíti nemocem, zabrániti vzniku jich.

V tomto druhém smru jde za stejným cílem jako lékaství

v bžném slova smyslu: za obmezením nemocí; jen že tento cíl

sleduje cestou radikálnjší, snažíc se znemožovati vznik ne-

mocí; a to tím, že pedn pátrá po podmínkách píznivých a nej-

vhodnjších prostedcích pro jich uskutenní, jakož i na druhé

stran po vlivech škodlivých a nejvhodnjších prostedcích k jich

odstranní, za druhé pak uvádním tchto poznatk v praxi.

Nejlépe osvtlí snahy hygieny a prostedky k jich dosažení,

zejména u pomru k lékaství v bžném slova smyslu nkolik pí-

klad :

Jeden z nejpknjších píklad poskytuje malarie (stídavá

zimnice). Léka se zabývá jen vyvinutými již jednotlivými pípady

onemocnní: snaží se každému jednotlivému nemocnému co možná
ulehiti, snížiti horeku, zmírniti záchvaty a pod. Hygienikova snaha

však obrací se vi Malarii jaksi personifikované, nehled k uritým

jednotlivým pípadm nemoci; snaží se vypátrati podmínky jejího

vzniku, aby pak vhodnými prostedky znemožnil uskuteování se

tchto podmínek a tím vznik takových onemocnní. Jest sice již

dávno známo, že píinou nemoci té je parasit, jejž možno v dob
záchvatu u každého lovka, nemocí tou stíženého v krvi drobno-

hledem vidti ; také je již dávno známo, že vokováním krve takové

lovku zdravému možno nemoc tu penésti, ale úpln nám scházela

do nedávná známost o tom, jakým zpsobem ve skutenosti
nemoc tu získává. Jenom nkolik fakt v tomto smru ze zkušenosti

bylo známo, jichž vnitní souvislost však nám byla zastena (ku

p. že malarie se získá skoro výhradn v bažinatých krajinách, že

hlavn veerní a noní pobyt mimo dm je nebezpený). Teprve

výzkumy let nejposlednjších ukázaly, že komái — zejména, i
snad výlun, jistý druh : Anopheles claviger — malarii lidem voko-
vávají: tu také je souvislost s onou zkušeností o bažinatých kra-

jinách: tam práv komái žijí (larvy jejich, jak známo, vbec žijí



403

ve vod). A tu také ihned hygiena nasadila svoje páky: nutno od-

straovati jednak podmínky píznivé pro vývoj komár, to jest

bažiny (vysoušením), jednak, pokud to není" možno, hubiti larvy ve

vod (pokrýváním moál vrstvikou petroleje: larvy se udusí)

a konen peovati o to, aby k lidem, kteí se musí v takové krajin

zdržovati, komárm stížen byl pístup, zejména v noci, kdy hlavn

komái létají (závoje na obliej, sít do oken, rukavice). Loni byly

uveejnny dv zajímavé zprávy o výsledcích takovýchto opatení.

Celli konal dva roky své pokusy ochranné na nkolika železniních

tratích italských, jdoucích krajinami, které jsou vyhlášeny jako nad

míru nebezpená sídla malarie (bainy pontinské a j.). Ze 207 zízenc
dráhy, kteí byli uvedeným zpsobem Cellim pokusmo chránni

onemocnlo jen 10, a žili v nejnezdravjších krajinách a ve stedu

svých soudruh — nechránných — kteížto poslední všichni
nebo skoro všichni onemocnli. Podobn píznivých výsledk

se podailo Cellimu dosíci též u [rolníkv italských za pomr
mnohem primitivnjších. — Fermi a Tonsini konali své pokusy

na malém ostrov Asinara severn od Sardinie ležícím. Kdežto

v pedešlém roce bylo na ostrov konstatováno 40 pípad stídavky

domácího pvodu, v roce pokusném se neobjevil ani jediný nový

pípad.

Jako druhý píklad budiž uveden tyfus. Epidemiologickými

studiemi dosplo se k závru, že tyfus se nejhojnji vyskytuje tam,

kde pda je hodn zneištna ústrojnými látkami, tedy zejména

tam, kde není postaráno v dostatené míe o správné odstraování

odpadk ze záchod, stok, tak že odpadky ty prosakují do zem
a ji prosycují. Takový stav pdy pak, jak s uritostí je dokázáno,

jest píznivou podmínkou pro vývoj epidemií tyfových. Tento po-

znatek ovšem ihned se stal pro hygienu východištm boje proti

tyfu : kladen draz na nutnost udržování pdy v istot, což se

dje nejlépe správnou kanalisací. A skuten možno uvésti celou

velkou adu píklad, že v mstech po provedení kanalisace náhle

tyfus poal mizeti a v nkterých skoro zmizel docela.

Avšak všecky tyto vci vyžadují dosti znaný náklad : Musí
tu býti ústavy vdecké, v nichž by lidé odborn vzdlaní ešili

otázky sem spadající, dále je teba velikého apparátu úednického

od zdravotního referenta pro celý stát až po obvodní lékae atd.,

jímž poznatky vdecké se uvádjí v praxi ve skutek, a konen
stavby kanalisaní, vodovodní, nemocniní atd. atd. pohlcují rovnž
veliké summy.

26*
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I jest pirozeno, tázati se, jaké jsou výsledky tchto nákladných

zaízení zdravotních. Nemžeme soustavn probrati výsledky všechny,

pedvedeme toliko jako piklad výsledky ohledn nkolika nakažli-

vých nemocí.

Tuberkulosa: v Anglii v posledních ticeti letech ubylo tuber-

kulosy o 50" o; jistý optimistický spisovatel soudí, že za nových

30 let tuberkulosa v Anglii úpln vymizí. Ovšem výsledky nejsou

všude stejné. Na píklad v Rakousku tuberkulosy neubývá v patr-

njší míe. Ze pi této nemoci nejsou doposud všude uspokojivé

výsledky patrný, lze vysvtliti jist z velké ásti tím, že nebylo do

nedávná používáno žádných zvláštních prostedk proti tuberkulose,

pouze všeobecných opatení zdravotnických. Teprve v poslední

dob vyvinul se intensivnji boj proti tuberkulose prostedky spe-

ciálními (potírání tuberkulosy dobytka za pomoci tuberkulinové

diagnosy, léba tuberkulosních nemocných ve speciálních sanatoriích)

a mžeme již nyní íci, že boj ten bude velmi úspšným.
Tyfus bišní: Na této nemoci mžeme lépe demonstrovati

úinek opatení zdravotnických. Typickým píkladem v tomto smru
je Mnichov. V první polovici tohoto století byl Mnichov povstný

svým tyfem, cizinci se mu proto vyhýbali. Tak ješt roku 1858

umíralo tyfem 334 obyvatel ze 100.000. Když pak piinním Petten-

koferovým v nkolika desítiletích provedena v Mnichov celá ada
assananích prací, klesla tato ohromná íslice do r. 1887 na 10

a v posledních letech vbec již pestal tyfus býti stálým hostem

msta toho a vyskytuje se jen obasn. — Podobná ísla bychom

mohli uvésti též o Vídni a celé ad jiných mst.

Neštovice. Každý z nás jist si všimnul, jak u nás ony tváe

nesoucí stopy hrozné této nemoci, které díve byly tak obvyklým

zjevem, se stávají stále idšími. Mladší generace léka u nás tuto

nemoc vbec z vlastního názoru a z vlastní zkušenosti neznají.

Zkrátka mžeme dnes íci, že neštovice (pravé) u nás vymizely

;

a to dkujeme okování neštovicemi kravskými. Stejný úinek ml
tento prostedek neocenitelný a pi správném provádní zcela ne-

vinný též všude jinde, kde ho bylo náležitým zpsobem použito.

Stjž zde na doklad nkolik ísel : Udává se, že ped zavedením

Jennerova okování v Evrop skoro desetina veškerých úmrtí
pipadala na neštovice; zejména dti ve mnohých letech z poloviny

i více práv neštovicemi zmíraly. — Jennerovo okování proti ne-

štovicím neprorazilo všude stejn rychle a stejn intensivn. I je

pouno pirovnati úmrtnost na neštovice pipadající v jednotlivých

státech a mstech podle toho, jak energicky se tohoto prostedku
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chopily. Nkde totiž cestou zákonodárnou uinno povinným nejen

okování každého dítte po narození nýbrž, i optovné okování po

uplynutí jakési -ady let (jak známo asi po 10 letech opornost

okováním získaná opt vymizí), jinde uinili povinným jen první

okování a jinde konen docela nic. Uvedeme tu ti skupiny mst
takto rozdlených a píslušný poet úmrtí pipadající v nich na

1 million obyvatel v letech 1885-1887:

švédská msta .

nmecká »

anglická »

švýcarská msta
belgická »

rakouská »

francouzská »

uherská »

1]

53

v tchto mstech jest povinné

první i optné okování

povinné první okování (nyní

i to zmírnno)

167
]

184 I

371 V okování není povinné.

506
I

1184
J

Ve vojsku nmeckém od r. 1875 jediný voják nezemel ne-

štovicemi (do r. 1894, dalších zpráv nemám).

Nakažlivý hnisavý zánt oní u novorozenc : Díve 12 % všech

novorozenc stiženo bylo tímto zántem, jenž jest podmínn gonorr-

hoickou nákazou spojivky oní dítte bhem porodu od nemocné

matky. Nyní mají porodní babiky naízeno vypláchnouti každému

novorozenci ihned po porodu spojivkový vak roztokem dusinanu

stíbrnatého. Úinek tohoto opatení jest, že poet pípad hnisa-

vého zántu oního u novorozenc snížil S3 na O^l^. Asi u 70%
všech slepc jest slepota zavinna tímto zántem, V Evrop jest

asi 300.000 slepc, a je-li náklad na jednoho slepce denn 1 koruna,

iní náklad na všechny ron pes 100 million korun, z toho asi

70% možno tedy ušetiti uvedenou profylaxí. Jest vidti, že i hospo-

dáský význam tohoto opatení jest veliký. Avšak nemenší význam
jeho spoívá v tom, že mnoho lidí se uchrání tohoto velikého ne-

štstí, slepoty.

Podobn mohli bychom probírati výsledky týkající se nemocí,

podmínných jinými vlivy, než nakažlivinami. Ku p. výsledky

ochranných opatení v prmyslových závodech proti škodlivým

plynm a výparm, prachu, proti úrazm pohybujícími se ástmi
stroj, explosemi a pod. zpsobeným atd. atd.

Uvedeme ješt jenom, že celkové výsledky zdravotnických

opatení se jeví zcela zeteln jako veliké klesání celkové
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Úmrtnosti a nemocnosti v obyvatelstvu zemí, které se starají

naznaeným zpsobem o zvelebení svých zdravotních pomr. Stjž

zde na doklad nkolik ísel (udávajících roní poet úmrtí na 1000

obyvatel v dotyných mstech pro nkolik za sebou jdoucích období)

:

Londýn: v 17. století 80, v 18. stol. 55, r. 1871 23

Víde: r. 1850 42, r. 1880 29, r. 1894 23

Peš: r. 1878 41, r. 1895 24

Hamburk: r. 1840 49, r. 1860 30, r. 1880 18.

O celkové nemocnosti nemáme statistiky, ponvadž každá

nemoc se nemusí hlasití, a tedy daleko všechna onemocnní nejsou

úedn zaznamenána, avšak jest jasno, že soubžn s klesáním

celkové úmrtnosti klesá i celková nemocnost.

Jakou cenu mají tyto výsledky pro lidstvo?

1. Ocenní všeobecné: a) jest mén útrap z nemocí. Víme,

že nejen nemocný trpí svou nemocí, ale celá jeho rodina, jeho okolí

snáší rovnž utrpení. A když pak nemoc koní smrtí, na dlouho

usídlí se v rodin zármutek. A což když zeme otec, a rodina

jeho octne se v bíd. Zajisté nemoc a smrt jsou píinou velikých

soužení v život lidském, a zmenší-li se poet onemocnní a poet
úmrtí, má to nesmírnou cenu pro lidstvo, b) Zmenšují se i hmotné

ztráty z nemocí. Nemocný jest neschopen pracovati, pijde o svj
výdlek a mimo to jsou vydání za lékae a léky. asto blahobj^t

rodiny rozbije se nemocí nkterého lena, tak že se nezotaví již

z hmotných ztrát, jež utrpla.

2. Podrobnjší výpoty. Vypotme si pro Rakousko, jaká

roní úspora vzniká pro pítomnou dobu tím, že oproti dob asi

ped pl stoletím klesla úmrtnost (rovnobžn s ní i nemocnost) asi

o polovici, to jest as o 20 úmrtí na tisíc obyvatel. Za tím úelem

musíme znáti 1. poet ušetených dn nemoci, 2. jaká ztráta pr-

mrn vznikne jedním dnem nemoci. O potu dn nemoci není

úplné statistiky, statistika však praví, že na jedno onemocnní

pipadá prmrn 20 dn nemoci a na jedno úmrtí pipadá 34 one-

mocnní. Když tedy o 20 úmrtí na tisíc je mén, uspoí se ron
v Rakousku, kde jest okrouhle 40,000.000 obyvatel, 40.000 X 20 =
800.000 úmrtí a tedy 800.000 X 34 onemocnní = 27,200.000

onemocnní a dále 27,200.000 X 20 dn nemoci = 544,000,000

dn nemoci. Odhadneme4i škodu z nevykonané práce za jeden den

nemoci na 3 koruny, výlohy za lékae a léky na 1 korunu, tedy

vzniká prmrn z jednoho dne nemoci ztráta ty korun ; a tedy

z celkového onoho potu 544,000.000 X 4 ^ 2.176,000.000 K.
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Výpoet tento — založený jist na íslicích stízlivých —
ukazuje tedy, že následkem zvelebení zdravotnictví, jež zpsobilo

klesnutí úmrtnosti o 207oo> ^ ovšem též píimt^ené klesnutí nemoc-

nosti, máme v íši rakouskouherské každoroní úsporu více
než dvou tisíc miUion korun. To jest ovšem summa
ohromná. Pro pirovnání uvádíme, že celý rozpoet státní obou

polovin íše obnáší asi 1^2 tisíce million korun.

Chci uvésti ješt jeden malý výpoet, který nás Pražany mže
zajímati. Jakou totiž asi škodu utrpíme ron z tyfu. Máme nyní

v Praze ron asi 500 pípad tyfu. Rekneme-li, že prmrn trvá

tyfové onemocnní i s rekonvalescencí asi 50 dn, dostaneme celkem

500 X 50 =1 25000 dn nemoci. Cítáme-li opt na den nemoci

4 koruny ztráty, dostaneme celkovou ztrátu 25000 X 4 =: 100000

korun, což jsou úroky z kapitálu asi 2 million korun. A tu jsme

ani nepoítali ješt mnohé další vci, jako pípady úmrtí, kde tedy

celá národohospodáská hodnota lovka úpln pichází v nive,

dále škody vznikající tím, že nemáme spolehlivé pitné vody a musíme
si ji teprve svaovati a ochlazovati nebo nahrazovati tekutinami

dražšími (sodovkou, pivem) a j. a j. A pece je tyfus nemoc, která

se dá assanováním msta tak spolehliv vykoeniti!

Celkem tedy shrnuji úvahu svou optným poukazem k ohrom-

ným škodám, jaké lidstvu psobí nemoci, a na druhé stran k úin-

nosti zdravotnických opatení, tak že právem mžeme íci, že jest

zdravotnictví podnikem národohospodásky aktivním a že kapitál

uložený v podnicích zdravotních nese velmi dobré úroky. Jest tedy

rozumno podporováním a zvelebováním zdravotnictví jaksi se po-

jišovati ped nemocemi, spíše než nésti útrapy a hmotné ztráty

z nemocí, nebo tímto pojištním uchráníme se velké ásti strast

a škod a pojistné dostaneme zpt.



Sociální postavení dtí v severoeském revíru.')

Napsal Ed. Štorch.

I. Hlavní stediska severoeské pánve hndouhelné jsou msta
Most, Duchcov a Teplice. Celá krajina tato jest, jak první pohled

na ni zjeví, dno bývalého jezera. Jest to kotlina rovinatá, místy

mírn zvlnná, prmrn as dv hodiny cesty široká. Sevi-ena je

na severozápad Rudohorami 650—890 m vysokými, které píke
z kotliny vyvstávají, a na jihu a jihovýchod výbžky Stedohor,

jichž ada homolovitých vrch 400—538 m (Boen u Bilíny) vy-

sokých malebnosti krajin dodává. Geolog uvidí zde složení cha-

rakteristicky hndouhelné : tetihorní útvar, diluvium, raŠelinu. Dvacet

rybník tu zbylo z dávných dob.

Celá tato krajina postrádá vtší eky, Bla jest malá íka,
dává Labi za vteinu 0'87 m^ vody. Za to hustá sí železniní,

nejhustší v Cechách, pokrývá tuto kotlinu. Hlavní smr komunikace

jde rovnobžn s Rudohoím, do Saska i do vnitra Cech je komu-
nikace chabá, jediná dležitá železnice protíná kotlinu tu od severu

k jihu. (Mulda—Most—Louny —Praha). Obchodní spád této krajiny

je k Ústí nad Labem. Vbec jest celý revír od ostatních Cech

jako odíznut, což zhoubn psobí na osamocený tak eský lid

zdejší.

Úrodná ta kotlina má píznivé podnebí. Teplota v lednu —
2*2°, (nejteplejší kraj v echách — 2") v ervenci 18*5" (19"), pr-
mrná roní teplota 8"2'' (8"5"). Rolnictvím se tu zabývá jen staro-

usedlý lid, obrovský vzrst obyvatelstva dlužno piísti jen vlivu

hornictva, kteréž uruje ráz celému kraji. Hlavní kontingent uhlo-

kop dodávají sem okresy: rakovnický, slánský, kralovický, pí-

bramský a hoovický. Rapidní pibývání lidu dlného vidt z tabulky:

') Referát chystaný pro zamýšlený sjezd uitelstva škol menšinových. Z finan-

ních ohled byl sjezd odeknut.
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Dokud tady budu, nesmí (uitel) ani hnout, ani hnout !« A dlal

kraval.

Drobní žáci, i z I. tídy, žebrají, jak jsem sám je pistihl, tímto

zpsobem: Jdou do cizí osad}^, vysvleknou jednu ruku z rukávu,

ohnou ji a vstrí ji loktem do rukávu a dlají mrzáky. Jiní zase

znamenit kulhají. Co vyžebrají, prokouí a promlsají.

Ze si 12 lety kluk kupuje koalku, není tu nic neobyejného.

Žáci III. a IV. t. kouívají i ped budovou školní. Když uitel

pro n pošle, utekou a za chvilku jsou tu zase a pokikují do oken,

že není možno uit.

Když chtl uitel potrestati žáka, spustil tento : Já pjdu pro

policajta, pokejte, budete musit na kancelá (obecní) ! (V K. 1900).

Dti tu žijí úpln nevázan. Z uitele si nic nedlají, (vdí,

že je nesmí tlesn potrestat a jiný trest na n nepsobí) policajtm

utekou a rodie si chování dtí úpln nevšímají, jen v neustálé bití

vkládají svj vychovatelský um. Proto v mládeži zdejší vyrstá

bujná cháska bez mravu a citu.

Místní školní rady jsou nmecké, okresní rovnž, uitel je tu

tedy zcela bez opory a ochrany.

III. Jaké jsou toho píiny?

Exempla* trahunt, — dti dlají to, co vidí na dosplých. Aby
zde vychovatel mohl oceniti mravy mládeže, musí prve znáti mravy

dosplých. Zde ani patrného rozdílu není. Dti chovají se jako

dosplí, dosplí jako dti.

Pedevším ale vytknouti sluší, že nejsou všickni stejní. Jsou

zde i nkteré ádné rodiny hornické, a dti v nich hodné. Zde ale

charakterisuji vtšinu, která vlastn representuje zdejší hornický

živel, kdežto ti ádní držívají se obyejn v skrytu.

Horník má bu denní, nebo noní šichtu, což se po týdnu

stídá. Horník vydlá zde prmrem 4'32 K denn, ale skutení

uhlokopové vydlají 6—9 K denn, v mimoádných pípadech až 12 K.

Když pijde muž ze šichty, podá mu žena dva buty a pivo,

ádný obd nevaila, ležela, nebo byla po klepech celý den. Ptávám

se 56 žák, obdvají-li. A tu shledávám, že jich 8— 10— 17, nkdy
až 28 (14— 507o) vbec nic od rána do veera nejedlo. Do sytá

nají se v poledne prmrem 6 žák (107/%). Jak vydatný bývá

obd dtí, vidt z toho, že z 38 žák, kteí obdvali, mlo v 1 hod.

po poledni 12 žák zase hlad. Obyejný obd dtí jest: brambory

nebo kaše, buchta, káva, chléb. Snídan bývá poízena takto :

Matka uvaí v 5 hod. ráno obligátní kávu, dá ji muži do plechovky
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na šichtu a zase si lehne. Když ji probudí pak kik dtí, dá jim

napít trochu studené kávy, vyžene je do školy a spí dále. Málo-

která žena umí dtem spravit díry v šatu.

Muž doma jen se vyspí, jinak je v hospod. O výplat se

pije ti dni. V sobotu, v nedli a v pondlí jsou všecky hospody

peplnny a ev, mlácení do stol, kvikot harmonik rozléhá se daleko

po ulici. Mnohý se po ty dny ani doma neukáže. Pijde-li žena

pro nho, nabije jí volaje: Já ti povím, kdo vydlává peníze! Já

ti povím, kdo vydlává peníze ! Já je mohu propít, když si je vy-

dlám! — a vyžene ji. Ješt v úterý uzíme nkteré za stoly se

povalovati. Napomenouti je nikdo nesmí, nebo jen malá jiskra staí

a již vzplane boj sklenicemi, židlemi a pod. materiálem. Policie mívá

asto tuhou práci. Málo kde vyskytne se zábava, aby nekonila

rvakou. ^)

Alkoholismus tu kvete. Na dtech jeví se pak smutné následky

toho. Velké je procento dtí nezdravých a to tlesn i duševn.

Dti blbé, slabomyslné, vrtošivé, zakrnlé, tuberkulosní asto se

vyskytují. Ženy nosí nemluvata do hospod, kde mrana tabáko-

vého dýmu, a dávají jim koalky a piva. Otec má radost, kdj^ž

kluina v peince statn již »bafá z fajfky jako táta*. I do školy

pijde nkdy žák na mol opilý. Jeden žák vypravoval mi: »Vzali

jsme si sud piva a všickni, kteí zstávají v naší svtnici, pili.«

Obyejn bývají v rodinách hornických strávníci, horníci svo-

bodní, kterých bývá 2—5. Picházejí sem i holky a všeliká ne-

plecha má tu ped oima dtí volné pole. Jak se zde liberáln po-

hlíží na »lásku«, ukazuje tento fakt: Dve v K. pivedlo si hocha

dom k sob, a když to rodie nechtli trpt, šlo s ním do I. po-

schodí domu, kdež jim dovolili do cizího bytu a tu ulehli. Pozdji

však žena horníka, jemuž tento byt náležel, spustila pokik, že jí

holka odloudila i jejího vlastního muže. Nastala hádka, vyhrnuli

se až ven ped dm, kdež se kamenovali a vše si vyítali.

Pravidlem žije mladík nkolik let s dvetem (»na hromádce*)

a teprve v pozdjších letech dávají se také posvtit. asná manželství

jsou tu zvykem. Dtí je pak ovšem plno. Ubohé rodiny!

Sestavil jsem statistiku rodin, nkterá data uvedu.

*) Hostinští to dlávají pi zábavách tak : Spolek, který zábavu poádá, koupí

od hostinského sudy piva, ten jim pjí nábytek a sklenice, a páni poadatelé sami

toí pivo a prodávají. Hostinský si klidn lehne a ráno pak všecka škoda vzniklá

se spoítá a hostinskému zaplatí.
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344 rodiny mají 1163 dtí a to má:
13 rodin O dít

35 » 1 »

50 » 2 dti

75 » 3 »

98 » 4 »

42 » 5 dtí

22 » 6 »

5 » 7 »

2 » 8 »

2 » • 9 »

Prmrem na 1 manželství pipadá 3'38 dítte. Vypustíme-li

rodiny mající nejvýše 2 dti, objeví se u ostatních prmr 4'20 dtí na

1 rodinu. Jak vidt, nejvtší poet rodin má 4 dti, poet to, který

nikde v zemdlské krajin nenalezneme, zvlášt pihlédneme-li

k mládí zdejších rodi.
eho mohou se potom dti od rodi nadíti? Otce tém nikdy

nevidí, a matka etnými porody vysílená je vychovávat — i kdyby

chtla — nedovede. Otec vydlá, pravda, pomrn dost penz, ale po

zapravení inže, dluhu v hospod a u kupce nezbývá obyejn nic,

z eho by se mohlo dtem nco opatit, a již vydatná strava nebo

nutný oblek.

Nádenník, který nedovede vyživiti dv dti, má jich šest, sedm.

A jak mže dvacítiletá žena udržeti v poádku 3 dti, když neumí

spoádati ani sebe? Vyrostla jak ten strom v lese, pak pracovala

na šacht — a poddala se milenci, takový jest obyejný chod života

ženy. Nezná nic, než lenošit, pomlouvat, hádat se a bavit se

strávníky. Dti jsou jen obtíží. V rolnických krajinách využitkují

dtí ku práci hospodáské, kdežto zde mají dti úpln volno. Mohou

si dlat, co chtjí a také dlají.

Pijde-li na dti žaloba, tu se rodie rozhnvají, — ale na

uitele. Když v H. dti ze sousedního domu pelezly ze a vlezly

do školy, vloupaly se k uzameným starým ítankám a odloženým

knihám a je ukradly, — tu rodie tch dtí, ne aby je potrestali,

ale smlsli si a podali na íd. uitele, p. V. S., žalobu k výboru

»Úst. Mat. Školské«, že »plýtvá majetkem matiním nechovaje

v bezpenosti knih školních*, a jako doklad piložili — ukradené

knihy. (1900).

Když domlouval uitel dtem, že byly do rána v zábav, pi-

bhl jeden otec a zle vyinil uiteli. »Starejte se o vlastní dti, za

své dít jsem si zodpovdn já!«
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Uitel má malou vážnost u tch lidí, za to oni ale školství

dkladn rozumjí. V H. usnesli se rodie (1899), že budou chodit

do školy na inspekce, když se jim uitel nebude líbit, že ho vyženou,

a žádali na »Úst. Matici Školské*, aby jim bylo dáno právo do-

sazovati uitele.

V K. u M. navádl otec synka: Uitele poslouchat nemusíš,

on ti nesmí nic udlat!

K doplnní charakteristiky podám nkolik výrok I. t. školy

v K. u Mostu.

— Nás tatínek byl za maškaru a nebyl ožraly.

— Ráno šli po ulici. Jeden ml harmoniku, jeden plechá

a praseí nohu. Tou mlátil do plecháe. A dva po cest tancovali.

— Psa nakrmíme a sníme.

Pro pak jsi neobdval? — Maminka mn nechtla dát.

— Ml sestru, potkala ožralce a ten jí roztrhal sukn.
— Jeden ožraly si tadyhle rozbil elo.

— Náš tatínek byl ožraly a rozbil kamna.

— Náš malý kluk kouí z fajfky.

— Prosím, já nekouím, když mn nkdo dá dramo, já je

roztrhám — — (Chlubí se žáek I. t.).

— Jeden se za naší chalupou zabil.

— Kluk malý pije koalku, jejich tatínek ho to nauil. Velká

holka také pije koalku a dává jednomu kostýrovi (strávníkovi).

Ten vypije plnou skleniku.

Jak se jmenuje tatínek? — Strejek.

Jak maminka? — Tetka!

— My jsme vera zabili psa a já také je. — Byl dobrý ? —
Ju. — Jak se jmenoval? — Tyras, ml nahoru uši.

— My jsme zabili velkého psa a husu.

— My se budeme sthovat. — Pro pak ? — Domácí nás vy-

hnala. On tam chce jeden »na hromádku*. Domácí má dceru, Z.

si ji namluvil, a my se musíme sthovat

Co jsi snídal ? Slaneka, tatínek pišel z hospody, vzbudil nás,

dal nám rybiky a musili jsme do školy.

Odpovdi tyto vystihují úpln ovzduší, v nmž dti žijí.

Byty jsou zde mizerné a velmi drahé, (z malé svtniky taxa

120 K) jako vbec zde všecky životní poteby. Nkde jsou pravá

kasárna pro sta lidí, kolonie. Tu je rodin namakáno. V obcích

zdejších vbec nelze dostati bytu Uitel Š., který se dostal do H.,

musil bydleti dva msíce ve vybíleném sklep, po pl lét dostal

se do K, a tu bydlel mezi sudy s koalkou, pak na pd pod
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Stechou! (1900). Není tu vzácností 10— 12 osob v malé svtnice.

O istot vbec zde nemožno mluvit. Však tyfus, spalniky a j.

nakažlivé nemoci odtud nikdo nevyžene. V Hostomicích a Svtci

mli loni pro rozšíené nemoci msíc zavenou školu, v Kopistech

a jinde zaveno nkolik tid, v Most musili všecky školy zavíti.

Byty plné neistoty a hmyzu, malé, temné, nevtrané jsou dtem
ku veliké zhoub. Statistika nemocí ve školách nejlépe o tom

svdí.
Slovutný léka, MUDr. Link, vyjádil se, že vbec nelze zdárn

proti nakažlivým nemocem zde zakroiti. Musily by se osady prachem

vyhodit a vystavt jinde znovu, kde by možno bylo hledti aspo
k primitivním požadavkm hygieny. Na p. Hostomice mají 1 m
pod povrchem zem vodu. Z toho vzniká vlhkost byt a neustálé

nemoci.

Jak nedostatená je výživa dtí, doložil jsem již shora.

Odv bývá velmi chatrný. Ješt na konci listopadu, za sy-

chravého poasí, bhají dti bosý. Nemají obuvi.

Kdo nezná zdejší pomry, diviti se bude té bíd i pi pomrn
znanjších výdlcích. Píina leží v nehospodárnosti lidu, který nepa-

matuje na zítek, ale utrácí lehkomysln za trety, dokud má peníze,

a pak te bídu. Nevzácno tu vidti hladového kluka hráti si s ko-

níkem, jakého by mu každé zámožné dít z msta závidlo. Vbec
vci povahy luxusní tší se tu oblib. Nehospodárnost lidu vidti

bylo dobe za stávky na jae 1900. Ješt netrvala ani týden, a již

v rodinách nebylo ani krejcaru. Prosili o podporu, i našli se šlechetní

lidé, kteí chtli jich bíd pomoci, poslali podporu, ale vtšina horník

pijatou podporu hned v hostinci propila, a rodina hladovla dále.

Proto pozdji poadatelé sbírek pro stávkující zakupovali radji po-

traviny a ty rozdlovali. (Výkaz stávkových podpor v Kopistech

u Mostu).

Zvýšení mzdy má za následek u vtšiny zvýšené pití. Jen ne

žádné omezování v požitcích! Ze se tím vyvinuly surové mravy,

je pirozeno. V hostinci nikdo nesmekne, každý klobouk na hlav
a iní sázky v pití, nebo karbaní a nestoudné ei vede.

V jedné obci sebráno bylo na vánoní nadílku dtem Školním

80 zl. Peníze v rukou mli inovníci místních spolk. Když ídící

uitel shánl se po penzích, vyšlo na jevo, že jsou propity! —
V M. pedseda spolku zpronevil peníze spolkové (byl za to od-

souzen) a neostýchal se žádati, aby služné, posílané matiním
uitelm, šlo jeho rukama. V H. pokladník »Sokola« ml spláceti

jisté pražské firm pes 150 zl. za náadí tlocviné. Poslal první



415

Splátku 10 zlatých a splátky další stril do kapsy. Výboru okázal

vždy tuto první stvrzenku. Nebudu dále šíiti tuto trapnou kapitolu,

eknu jen, že pípady takové jsou tém pravidlem.

Není schze, aby v ní nebylo školních dtí. A co vidí? —
90% všech schzí koní rvakou, nebo aspo hádkou. Tu slyší

dti zhoubné ei. Vykládají tu lidé, kteí stží podepsati se do-

vedou, o vcech, o kterých nemají ani zdání, ale jichž ocenní
vždy vyzní : Pry s vládou, nebo Pry s Zellerem, Pry s uitelem

!

— a pod. Blábolení frázovitých eník, pitomé debatty a blouznivé

resoluce bývají obsahem schzí. Stízliv málo kdo svede vtu, ale

jakmile vyprázdní deset sklenic, dostane dar enický a tu bývá

v hostinci jak ve zvinci. Rozumí se, že dti vše chtiv sledují.

Schze tu jsou každý týden.

V K. cviili školáci v Sokole od 9— lOhod. veer. Tlocvinou
byla šenkovna. Zde žáci pili koalku a zpívali sprosté písniky.

Když ídící uitel zakroil a zakázal tam dtem docházet, byl udán,

(— ostýchám se íci kým —) zemské školní rad, že prý nevy-

uuje žáky pedepsanému pedmtu, tlocviku. Zemská šk. rada

dala ovšem íd. uiteli za právo.

V C. poádali obané výlet školní mládeže. Dobe, dti šly

i s uiteli. Na výlet ale mnozí obané tak se spili, že veliké po-

horšení budili. I uitelm ped dtmi nadali. Na druhý rok chystali

výlet zase, ale sbor uitelský výlet odmítl z dvodu uvedeného.

Za to ale mly vyšší úady od té doby každý týden žalobu na

uitele v .
Dti uí se drzosti a nestoudnosti od dosplých. Dít, které

se neumí rvát, nadávat a krást, je pedmtem útrpnosti ostatních.

Uvažuje-li se o zkaženosti mládeže, musí se uvažovati o zka-

ženosti dosplých, ne-li jinde, tož aspo v kraji tomto. Zde puzeno

je dít okolím svým na dráhu špatnou, zvlášt rodina v tom velkou

vinu nese.

Hích rodi mstí se na dtech.

ezník J. prodal hostinec v K. Když se ho ptali, pro prodával

tak výnosný hostinec, odpovdl : »Je rozdíl zacházet s dobytkem
a s lidmi !« — —

Horník neví dne ani hodiny.^) Co chvíli nesou kolem ranného
nebo zabitého horníka. Proto horník nevda, bude-li zítra živ, užívá

dneška, pokud jen možno, plným douškem.

') 33"82*'/o úmrtí horník pipadá na neštstí pi práci.
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A ponvadž hledí stále v tvá velkému nebezpeí a práci

opravdu namáhavou v podzemí koná, ztrácí u nho na p. žalá

veškeru psobivost. Horník nic si nedlá ze zavení — »nebo tam

bezpeno, nic na nho nespadne, neupálí se, pracovat nemusí, jíst

dostane« — — proto ty surové mravy jejich. Nic jim neimponuje,

než fysická síla.

— Ješt na jeden motiv poukáži — na neurasthenii u dtí.

Nervosita a chorobná dráždivost u zdejších dtí je velmi roz-

šíena. Mnohý pein proti kázeskému ádu, mnohé rozpustilosti

dlužno pojímati jako úkazy choroby psychické. Tžká tu úloha

pro uitele, nebo každý chybný krok se najisto vymstí. Uitel

musí mnohé grimassy a bujnosti piísti chorobnému stavu dušev-

nímu a dle toho je netrestati, ale léiti. K tomu ale vykázán mu
jen úzký obor innosti, tak že uitel není s to, by plnou mrou
nápravy dosáhl. Ani kdyby uitel mohl s žáky nervosními

pimen zacházeti, nenastal by obrat, nebo zmniti píiny

tohoto smutného úkazu není v dosahu moci uitelovy.

Uvedu píklady chování žák stížených nervosou.

Uitel stojí u žáka a ten ped jeho oima poskakuje v lavici

a souseda pošuchuje. Když ho uitel napomenul, pestal na chvíli,

ale žádný trest ho neodvrátil od toho, aby aspo prstem neukal

spolužáka. — Jindy žák tém v šílenou zuivost upadl, kdy druhý

se na nho oŠklíbal. Vzteklost pro malicherné píiny bývá u ta-

kových stálým úkazem, rovnž vzpurnost a tvrdohlavost. Jeden žák

byv pokárán nadával uiteli, kopal, tloukl vším a div se nepominul

a v jiné chvíli ho pohled uitelv zrovna pimrazí a pi mírné do-

mluv dá se do pláe. Jakýsi druh koprolalofobie jeví se u tako-

vých, totiž oni nutkáni jsou nco provést a veškera auktorita

uitelova jim v tom nezabrání. Poet dtí neurasthenických nebývá

stejný; ve tíd, kde jsem pozorování inil, bylo takových 'S^/o.

Ze speciálních initel, kterými neurasthenie bývá vyvolána,

pisuzuje se nejvtší úloha ddinosti a její vliv i zde se jeví

v znané míe. Šíiti se o tom daleko by nas zavedlo. Nebyla-li

náchylnost k nervose dítti vrozena — praví dr. V. Mrázek^) —
tož mže býti získána špatnými zásadami paedagogickými a ne-

vhodným ústedím, ve kterém dcko se vyvíjí. Toto platí o dtech

zdejších, nebo, jak drive ukázáno, výchova rodinná je úpln po-

chybená a pomry, v nichž dti zde vyrstají, velmi nepíznivé.

^) Spis >Nevosa a její léení*. (Praha 1900).
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Špatná, nepravidelná výživa a nehygienické pebývání rovnž
psobí na vzniií nervosy. Velikého kontingentu dtí nervosních

nabývá se z dtí, které pestály chorobu, zvlášt njakou nemoc na-

kažlivou. A nemoci nakažlivé jsou zde pece endemické ! Také asné
požívání alkoholu a kouení psobí tu zhoubn. Konen i uebné
osnovy školní, které nutkají k petížení žactva, nejsou bez viny.

Instituce léka školních, u nás posud nezavedená, jest zde

zajisté velmi potebná, nebo uitel nemže, pi velikém potu
žactva, pihlížeti k potebám individuálním a Školní ád nedovoluje

mu vždy hygienických opatení uiniti. Uitel musí s dtmi cviiti

v dusné tíd mluvnici a venku tak veselo, slunce teple heje, vŠe

láká ven, — tu na žácích, kteí kolik hodin již sedí, je vidt, jaké

násilí si iní nucenou pozorností, jíž celá pirozenost dtská se

vzpírá, — ani o kvtin nesmí uitel vypravovati žákm venku,

na zdravém vzduchu, ale v tídé, puchem naplnné . . . Doufám,

že páni lékai školní brzo pronikavé reformy zpsobí. —
.
— Docházíme k výsledku, že sociální postavení dtí v severo-

eském revíru je docela jiné, než v krajích zemdlských, že mládež

je spustlá a že potebí zvláštních, úeln volených prostedk, má-li

se co k náprav podniknouti. (Dokonení.)

NASE DOBA. R. VIII., 6. 6. 1901. 20. bezna. 27



staré gymnasium a nová doba/^

K založení gymnasia v Nmecku pivedl Melanchthona humanismus
se svými stránkami dobrými i špatnými. Dobrými, ponvadž

jeho ideálem bylo zušlechtní lovka na základ studia staro-

vku, špatnými, ponvadž ideálem brzy se stala pouhá výmluv-
nost, které forma byla nade vše. A tato formální stránka svedla

Melanchthona ku kardinální chyb : dkladné ovládání latinské gram-

matiky považoval za nejlepší prostedek jasného a správného my-

šlení, se tením klassik spojoval pedevším napodobení jejich stili-

stického výrazu. Re mateská jakožto barbarská nemla místa

v jeho uebném plánu.

Zlé následky tchto vad objevují se ihned: školou Melanch-

thonovou mlo býti vlastn bojováno proti extrému scholastik,

kterýmž záleželo jen na trefném vyjádení pojm, a pi tom upadlo

se v kontrérní extrém: nestaráno více o obsah ei, ale jen pouze

o slova. Pirozeno, že prohlédaví duchové poali proti novým vadám
u školství vystupovati: Perrault a Montaigne ve Francii, Bao
v Anglii, Leibniz v Nmecku a Komenský u nás. Vzniká prudký

boj proti gymnasiu, který vede v 18. století v rozdlení na gym-

nasia a školy reálné.

Druhá polovice 18. století je znovuvzkíšením humanismu
(Lessing, Wolf, Goethe a Humboldt jsou v Nmecku jeho sloupy),

který znovu upevnil systém gymnasiální. R. 1812 vešel (mluví se

zde o gymnasiu v Nmecku) v platnost Súvernv novohumani-

stický plán uební, dle nhož cílem gymnasia bylo buditi vdecké
interessy a vésti ducha k vyšším cílm nežli praktickým. Pi tom

však cílem byla pece — grammatika, ímž staré vady nikterak ne-

byly odstranny. Proti gymnasiu bylo v boji pokraováno a v letech

^) Dr. phil. Albert Fischer, Das alte Gymnasiun und die neue Zeit. Gr. Lichter-

felde 1900. Str. 431.
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1824—1826 uinn byl mladším ústupek tím, že pibrány v látku

uební moderní pedmty : nmina, mathematika, djiny, zempis

a pírodní vdy. Gymnasium stalo se školou encyklopaedického

universalismu, v gymnasiích zahostila se paedagogická mechanika,

dle níž žák musí ve všech pedmtech, bez rozdílu, k emu má
vtší talent a náklonnost, prospívati stejn.

Když reptavé hlasy proti novému systému vždy hlasitji se

ozývaly, nucena byla vláda pokusiti se o novou úpravu gymnasií.

Hledány cesty ku koncentraci všeobecného vzdlání, a když ne-

nalezeny byly vhodné prostedky, sáhnuto bylo — ano o huma-

nismu nemohlo býti již ani ei — k starému formálnímu principu:

»Grammatica in scholis facit miracula*. Touto »koncentrací« na

novo umel duch ve škole, a zavládlo slovo. Teprve r. 1882 Boni-

tzovým uebným plánem, v nmž varováno bylo ped pevahou

grammatiky na úkor ducha, vypovzen byl formalismu školskému

od vlády boj. Ale choroba nebyla tím vyléena: princip zstal týž.

Roku 1890 svolána byla konference 44 znalc, která se mla
o reform gymnasia poraditi. Císa Vilém sám (studoval také na

gymnasiu) kladl do popedí nacionální basis a horlil proti gymna-

stice ducha. Mnoho bylo mluveno, ale málo vykonáno. Jenom vy-

uování klassickým jazykm co do potu uebních hodin bylo ome-

zeno. Cíl gymnasia zstal však »humanistický.«

Uebnými plány z r. 1892 dána byla jistá tendence k naci-

analisování gymnasií a pizpsobení k pomrm a zosten byl boj

proti formalismu a petížení žactva. Pes to však antika jest dosud

podkladem všeho uiva, formalismus není pekonán a petížení

žactva není odstranno. Takový jest dnes stav gymnasia nmeckého
a také našeho rakouského. O všech jeho vadách neteba se šíiti;

jsou všeobecn známy.

Nekonená spousta spis a brošur, zabývajících se reformou

gymnasií, mže býti rozdlena ve 4 skupiny. Jedni spokojují se

pouhým tvrzením a dkazy, že celé gymnasium dnešní jest pe-
vráceno. Druzí podávají utopické plány: ten sní o škole pod šírým

nebem, onen chce antiku zamniti náboženstvím atd. K tetí sku-

pin náležejí ti, kteí hledají nápravu v správnjším roztídní uebné
látky a bojují proti výhradnému právu gymnasist na studium uni-

versitní. Skupina tato zahrnuje v sob také pívržence t. zv. jednotné

27*
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Školy (Einheitsschule).^) K tvrté skupin jest poítati ty, kteí stojíce

na pd skutenosti a vyzbrojeni jsouce zkušeností a odborným
vzdláním pinášejí každý odjinud kameny k novostavb gymnasia.

Sem náleží pedevším Paulsen, který dokázal z djin nmeckého
školství neudržitelnost starojazykového systému a prohlásil universa-

lismus za vlastní nemoc vyššího školství. Dále Neniich, který po-

kusil se dokázati z djin neudržitelnost dogmatu o klassickém staro-

vku a proti humanismu postavil deistický racionalism. Konen
materialistickému Ohlertovi zdá se, že nacionalism a pírodní vdy
jsou spásou gymnasia.

Autor knihy, o níž tuto referujeme, má mínní, že reforma

gymnasia jen v tom pípad mže pinésti prospch, bude-li vyho-

vovati duchu asu. Ideálem eckého vzdlání bylo »mens sána in

corpore sano«, ideálem stedovku »vita religiosa«, v 17. a 18. st.

vzdlání dvorské a svtácké, v 19. století humanita, a dnes zavládá

tendence realistická. Na basi realismu staví pak Dr. Fischer svj
plán a klade si otázky, které každý reformátor gymnasia naped
si musí zodpovdti.

Jest cíl gymnasia ryze vdecký? Škola nemže se

omeziti na pouhé vzdlání rozumu, na vzdlání formáln-vdecké,

nýbrž musí psobiti na celého lovka na vývoj všech jeho sil.

Tyto síly pak jsou : poznávání, cítní, chtní a vkus. Vychování

musí tedy míti za cíl vzdlání intellektuelní, ethické, vytvoení

charakteru a vytíbení vkusu (vzdl. aesthetické). Princip formáln-

vdecký musí býti doplován principem umlecko-vdeckým. Ne-

uime z mládeže pedasné, chladn odmující muže, nechme jí

nadšení! Nechme ji branou krásna jíti v zemi poznání! Škola musí

všem silám duševním k jejich právu pomoci a vedle reálného po-

dávati také ideální.

Jest ideální vzdlání vyšší školy rázu humani-
sticko-kosmopolitického nebo nacionálního? U ek
a íman bylo vzdlání rázu národního, za stedovku bylo cha-

rakteru nábožensky svtoobanského. S vystoupením korsického

dobyvatele na jevišt svta vystoupilo v Evrop znovu do popedí
vdomí národní, Nacionální cit také dnes jest mocnjší nežli všechny

filosofické raisonnementy, tedy : naped národní základ a pak kosmo-
politická humanita.

^) K tomuto smru kloní se ponkud u nás pan prof. Dr, B. Foustka v lánku
v »Naší Dob« v roníku I,
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Mají naše gymnasia státi se »prai<titjšími«?
Gymnasium nemže dáti opravdu »praktické« vychování, nemá-li

se státi njakou školou prmyslovou nebo technickou. Praktiností

nepiblížilo by se k duchovním a moderním otázkám naší doby,

ale k moderní technice. Bylo by hrobem poesie a ideality. Pouhá

praktinost k reform nestaí. Vychovanci gymnasia musí býti opa-

teni potebnou výzbrojí, aby dovedli se pohybovati v politických,

sociálních, vdeckých a umleckých pomrech soudobých. Staré

»non scholae, sed vitae« platí dosud.

Jest omeziti pojem vzdlání pro vyšší školu? Gym-
nasium musí se státi místem, kde lze dosíci všeobecného vzdlání.

Nutno však míti na mysli, že pouhé vdní není vzdláním, a bez

vdní není vzdlání. Podstatnou známkou opravdového vzdlání

jest moc, schopnost, umti se ve všech oborech lidské práce a snahy

rychle a jist orientovati. A v tom práv leží kardinální bod školské

reformy vbec a gymnasiální zvlášt.

Mají naše vyšší školy býti kesanské nebo kon-
fessionellní ? Nikoliv konfessionellní, nýbrž kesanské! Ke-
sanské, ponvadž náboženství dává národu sílu a vnitní pevnost.

Náboženství však nesmí se mládeži do hlavy líti, nýbrž musí se

»na srdce klepati«. To je jediná správná methoda.

Vychování musí státi v nejužším vztahu k pítomnosti. Jeho

úlohou není vytvoiti lidi vbec, nýbrž lidi takové, kteí pítom-
nosti rozumjí, kteí jsou své dob užitení a schopni pevzíti

po starších vedení ve stát a spolenosti. Proto nikoli antika, ale

pítomnost musí býti basí gymnasia. Filologové sice tvrdí : »Antika

jest základem naší kultury*. Ale vím nco o Hamburgu a námoním
obchod, znám-li pramen Labe ? ! Vedou všechny proudy moderního

života k prameni, ležícímu v klassickém starovku? Autor zkoumá
základy naší (vlst. nmecké) kultury a dochází k závru, »že antika

nemže býti pokládána za základ moderní kultury. Základ naší

kultury jest nacionální a proto také základ našeho vyššího vycho-

vání musí býti nacionální. V ecku nenapadlo nikomu vzdlávati

mládež uením se cizích eí, a jenom národní slabost pinesla

u nás s sebou »klassické« vychování. Ale asy se zmnily: národní

duch se zase povznesl a s ním také zájem o pítomnost. To, co

jest domácí, národní, staniž se stedem vyššího vychování, a cizí
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pistoupiž k tomu jen jako regulativní doplnk. Ze antika pro nás

význam má, o tom není pochyby. Nutno však pátrati, do jaké míry

platnost v moderní kultue si zachovala.

Autor probírá potom klassiky ecké a ímské, na gymnasiích

tené. Xenofon jest mu suchopárný, unavující, jako filosof prospchá,

Platon je vhodný, ale nkteré dialogy jeho peplnny jsou sofistickým

žvastem
;
jinde jeví se pítelem paederastie. Herodot svým pohád-

kovým nádechem je poutavý, tou se však z nho jen drobty.

Thukydides byl by pro poznání kulturního života eckého pro gym-

nasistu neocenitelný, kdyby nekazil požitek jeho »F"eldwebelstil«.

Pro se nete v pekladech práv jako Lysias pro žáka velice po-

uný. Demosthenes však jest »ein schon rednerischer Schwátzer«.

Nekonené rozvádní thematu »Pijte rychle a vydatn Olynthským

na pomoc !« v t. zv, olynthských eech musí každého studenta

znaviti. A jeho e »o vnci « jest pomník až protivné sebechvály.

Pokud tragik se týe, te se Sofokles (vlastn jen jedna jeho tra-

gedie), jehož životním ideálem jest stoický indiferentismus : »ró (psQov

Podobn probírá autor také ímské klassiky a na konec pi-

chází k tmto výsledkm : ecká kultura má jistý význam pro nás,

ale neveliký. Když už nechcete od ní upustiti, nech tedy žáci tou
díla Hellen v pekladech s výkladem vcným, nikoliv filologickým,

a získaný tím as necha vnují studiu ecké mythologie, plastiky

a architektury. Latina však musí býti na gymnasiu podržena, po-

nvadž dlouhým užíváním stala se jazykov souástí nmecké kul-

tury a ponvadž jest nejlepším prostedkem jazykov logického tí-

bení mysli. Latinská literatura má sice pro nás malou kulturní cenu,

ale grammatika budiž držena v podruí lektury.

Následuje Fischerv plán nového gymnasia.

Gymnasium má podati vzdlání reální, historické,

ideální a technické. Formální vzdlání podá mathematika, gram-

matika a formální filosofie (logika, psychologie a aesthetika). Reál-

ního vzdlání, t. j, takového, které jest v bezprostedním vztahu

k životu, dosáhne se pírodními vdami (zoologie, botanika, minera-

logie, anthropologie, chemie a fysika), zemvdou, všeobecnou hi-

storií (djiny ecka, íma strun, djiny Nmecka vzhledem

k ostatním státm obšírn), kulturní historií (mythologie, struné

djiny filosofie, vynálezy technické, djiny umní) a studiem cizích

eí (jeden jazyk povinn, druhý nepovinn). Ideálního vzdlání do-

stane se žákm náboženstvím, o nmž platí slova Carlyle-ova:
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»Má-li se náboženství uiti, jest pedevším a jediné nalézti lidskou

duši, která sama má náboženství. To ostatní pijde samo sebou.

Tak zv. »technické« vzdlání, které dosud hraje na gymnasiu

smutnou roli, zastoupeno jest v plánu Fischerov tlocvikem, zpvem,
kreslením a cviením ve zrunosti (runí práce z hlíny, papíru,

deva, kovu a p.).

Nemžeme se zde dále pouštti do podrobností, velmi pouných.

Vývody spisovatelovy jsou jist — sotva který filolog s dobrým

svdomím to mže popíti — z nejvtší ásti správný. Jeho uebny
plán jest v reformách umírnný a tím také snáze pijatelný.
Pedností jeho proti jiným jest, že jest soumrný, nikoliv jedno-

stranný a že zbudován jest na pevném, jediné správném podklad
filosoficko-paedagogickém. Zstává však vždy ješt nezodpovdnou
otázka, postaí-li k reform gymnasia upravení uební látk}^ a ne-

ní-li k tomu poteba ješt neho více. Nebude-Ii opravdových,

osvícených uitel, absolventi gymnasií na sebe lepší školy vzpo-

mínati budou jako Byron na Horatia a želeti budou nenavratitelných

osmi let krásného mládí, ztrávených v nenávidných školních ka-

sárnách za dozoru lidí, kteí se svenou jí mládeží nemli pra-

žádné úasti, a ke kterým mládež necítila pražádné lásky a upímné
oddanosti. Nemicus.



Richard Wagner jako básník a myslitel.

Tak nadepsána je kniha H. Lichtenbergera, professora univer-

sity v Nancy: »R. Wagner poete et penseur«^.) Lichten-

berger je velý wagnerian, a kniha jeho podává pehled jak života

Wagnerova a dl jeho hudebních, tak i pehledný soubor myšlenek

a ideí umleckých — na základ spis Wagnerových — jimiž se

ídil pi své tvorb.

Ve studii své vypisuje L. všechny fakty chronologicky. V »Ped-

mluv« vykládá dvody tohoto postupu. W. nepodává svých ná-

zor systematicky ; názory ty se asto dosti znan mní v rzných
obdobích jeho života, a bylo by na pováženou chtíti vtsnati je do

rámce njakého systému. Proto je lépe pojednati o nich vzhledem

k jejich vývoji historickému. L^ sleduje tedy velkého mistra bay-

reuthského postupn od dobrodružného mládí až ku konenému
vítzství, snaže se vyložiti vývoj »lovka vnitního* pokud možno
objektivn.

V »Pedmluv« praví L. právem, že innost Wagnerova neza-

jímá toliko djiny hudby, ale i djiny umní a civilisace nmecké
vbec. W. stvoil nový útvar umlecký — hudební drama. Ve
svých kritických dílech formuloval zákony svého dramatu a umní
vbec. Jest nejen geniálním hudebníkem, ale také dramaturgem,

esthetikem, myslitelem. A s tohoto trojího stanoviska rozbírá L. ve-

škerou innost Wagnerovu.

W. stanoví nejprve rozdíl mezi poesií a hudbou. Poesie jde

ze srdce a prostednictvím rozumu a obraznosti mluví k srdci

;

hudba jde ze srdce a mluví k srdci pímo, bez jakéhokoliv prosted-

nictví — vyjma sluch. A ob umní navzájem se doplují. Básník

*) »Bibliothque de philosophie contemporaine*, Paíž, F. Alcan 1898; druhé

vyd., 10 fr. Za spisu Lichtenbergerova doslovn peložena ást, pojednávající o um-
leckých názorech Wagnerových (str, 202—248); mimo to podány hlavní myšlenky

z »Pedmluvy« (str. 1— 16).
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tvoí vnjší rámec dje : úlohou jeho jesl vybrati osoby dramatu,

postaviti je v uritou dobu a místo, stanoviti, ím jsou, co iní, co

chtí. Hudebník pak odkrývá nám, co odehrává se v hloubi jejich

duše, prozrazuje nám jejich vnitní život, óiní nás úastnými všech

jejich radostí i strastí. Spojením slova a hudby rodí se pak um-
lecký obraz nejvyššího života, života nejdokonalejšího, jejž možno po-

mysliti. Pedmtem poety-hudebníka jest »das von aller Konvention

losgelóste Reinmenschliche.« (Sebr. sp. W.^ IV. 318.)

Drama Wagnerovo jest pedevším filosofické, i lépe eeno
symbolické; to logický dsledek samotné povahy hudebního dra-

matu. Poeta-hudebník snaží se pedstaviti nám spíše typ než indi-

viduum a tak eo ipso jest veden k tomu, aby položil do svých

dramat — práv tak jako filosof do svých abstraktních úvah —
ony velké problémy, jež od vk dotýkaly se duše lidské : problém

lásky, smrti, problém úelu životního.

Tendence symbolické a filosofické vytýkají asto Wagnerovi;

vmšuje prý v poesii spekulaci, perušuje prý pathetickou akci ab-

straktními tirádami z Feuerbacha nebo Schopenhauera, presycuje

prý svá dramata dlouhými rozpravami metafysickými, které poslu-

chae unavují a nudí a odvracejí pozornost jeho od pedmtu. Než

ti, kdož takto rozumují, odsuzují se tím, že nejen nepoznávají pravé

hodnoty díla Wagnerova, nýbrž že nepoznávají poesie nmecké,
v em je práv nejoriginálnjší; totiž ve splývání živého obrazu

a ideje, skutenosti viditelné a hmatatelné s ideálním zákonem,

který vykládá pípad zvláštní, ve splývání, jež možno nalézti tak

asto na píklad v poesii Goethov, anebo ponkud odlišn, ale ve

stupni dosti znaném v dramatech Ibsenových. Goethe nazval tento

zpsob intuicí, jež v podstat spatuje v jednotlivém pípad
uplatnnou ideji všeobecnou. Wagner vychází tak jako Goethe od

pípadu jednotlivého, od obrazu plastického, živoucího; ale pozadím

tohoto obrazu je obecn platný zákon, jehož efemerní zjev zdá se

mu b^iti projevem zvláštním. W. není básníkem allegorickým, který

by vycházel od ideje abstraktní a snažil se potom vtliti tyto ab-

strakce, není básníkem, který by zosoboval zpsobem více mén
živým koncepci rozumovou. Poíná si práv naopak : spatuje a po-

dává pírodu skutenou a živou a události života lidského; pouze

v pírod, v událostech života lidského odkrývá psobení obecn
platných zákon, týchž zákon, jež filosofové jako Feuerbach nebo

Schopenhauer formulovali eí abstraktní pro istý rozum. Wagner
sice má široký rozhled po tchto velkých problémech, ale zstává

vždy pedevším umlcem; proto bylo by bezúelné hledati u nho
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njakého systému filosofického. Jest spíše »vštcem« a do jisté míry

apoštolem, jest na sklonku století našeho — jako Tolstoj — na-

dšeným básníkem »náboženství hdské strasti*. Nesnaží se pe-
svditi rozum dvod}^ logickými ; dovolává se obraznosti, mluví

k srdci.

Studium dramatu Wagnerova vede nás také ku zkoumání
theorií jeho umleckých. Wagner není naivním geniem, jenž dle

slov Goethových zpívá »jako pták, na vtvích jenž sídlí «. Málo

jest umlc, kteí tak pemýšleli o zákonech svého umní jako

práv W. Wagner perušuje as od asu svou tvrí innost a

chápe se péra, a už na obranu proti útokm, a už proto, aby vy-

ložil obecenstvu genesi svých dl a ideí, aby osvtHl své intence

a usnadnil porozumní svých dramatických a hudebních dl.

Názory Wagnerovy o umní a zvlášt o hudebním dramat
mnily se mén než jeho filosofické a morální theorie. Nabývají

pevných obrys kolem r. 1849 a utváejí se v této dob skoro de-

finitivn. Mezi díly : »D a s K u n s tw e r k d e r Z u k u n f t* (1849)

a »Oper und Drama« (1851) s jedné strany a »Listem k F.

Vil loto v i« (1860) s druhé strany nelze znamenati podstatného

rozdílu, a v této mezee pešel autor od optimismu k pessimismu,

od Feuerbacha k Schopenhauerovi. Tím není ostatn eeno, že by

jeho názory v tomto desítiletí byly zstaly úpln beze zmny.
Wagner nebyl myslitelem, konstruujícím istým rozumem velikou

budovu abstraktních theorií. Nevypracoval svou esthetiku, aby se

jí ídil pi své umlecké koncepci nebo aby si jí vytkl uritý pro-

gram, ale prost proto, aby mohl svým rozumem stopovati a kontro-

lovati práci své tvrí pedstavy.

Zstal vždy pedevším umlcem. Tudíž nepsobila u Wag-
nera theorie na umleckou praxi, spíše urovala theorií praxe.

Vtšina jeho kritických veledl, zvlášt nejdležitjší z nich »Oper

und Drama«, byla napsána v dob, kdy obíral se plánem díla »Der

Ring der Nibelungen*, které v té dob jevilo se jeho pedstav jako

hudební drama par excellence, jako nejkrásnjší výkvt formy nej-

vyššího umní, které lze pochopiti. Možno tedy íci, aniž by se zdálo

paradoxním, že »Oper und Drama« jest pedevším theoretickým

ospravedlnním »Prstenu N.« Wagner se tu vyjaduje na p. o volb
pedmt dramatických, o užívání alliterace, o zásadách, kterými

se potom sám tak docela pesn ve svých posledních dílech neídil.

Le v celku pes jisté variace v podrobnostech nezmnilo se vše-

obecné pojetí dramatu wagnerovského patrnji od r. 1849.
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I.

Jediný pohled na všeobecné djiny — praví Wagner — nás

uí, že již jednou ve vývoji svtovém se humanita vypjala až k do-

konalému dílu umleckému, majícímu pvod v úinném a nadšeném

spolupsobení celého národa. ecké drama za Aischyla a Sofoklea

uskuteuje pln ideál tohoto dramatu »kommunistického«, o nmž
snil W. a kleré chtl obnoviti pro své vrstevníky i pro pokolení

budoucí.

Pedevším není toto drama co do látky umlým a subjektivním

produktem jediného geniálního individua, nýbrž jest jaksi plodem

souinnosti umlce a národa, jemným a skvlým kvtem samého

národa eckého. Látka eckého dramatu klassického byla vzata

z mythu a bohatýrské poesie. Jest tedy mythus božský a hrdinský

produktem básnické obrazivosti národní. Prvotný lovk, stoje ped
veUkolepým nebo hrzyplným zjevem pírodním, hledá vysvtlení

tchto zjev, jichž pravý smysl mu uniká, a konen pipisuje je

smyšleným píinám mimopírodním, tajemným a mocným byto-

stem, jež chápe jako bytosti sob podobné, o nichž pedpokládá,

že jsou zmítány týmiž city a vášnmi, jež pociuje sám.

Mythus jest tedy zjednodušené a zhuštné pedstavování pí-

rodní, jaké se tvoií ve fantasii lidové. A drama zase je jen mythus

zjednodušený a zhuštný tvoivou obrazotvorností umlcovou, pi-

vedený touto inností k svým prvkm a pedvedený ve form ži-

voucí shromáždnému národu. Umlec ecký byl mluvím celého

národa; nežádalo se na nm, aby byl »originálným« : jeho posláním

bylo urit stanoviti, oživiti formou práv tak krásnou, práv tak

výraznou jako možnou vše, co vlnilo se duševní hladinou jeho

vrstevník. A tito zajímali se skuten o dílo, jež bylo také dílem

jejich. Nejkrásnjší, nejlepší a nejvzdlanjší z nich propjovali se

za herce a pokládali si za est takto spolupsobiti s básníkem;

a obecenstvo osvdovalo svj zájem tím, že se houfn tlailo do

rozsáhlého amfitheatru, kde pi vzácných a slavnostních p.íležito-

stech dávala se pedstavení dramatická. Tak nabyla tragedie v ži-

vot národa eckého výjimené dležitosti. Nebyla to ani z daleka

frivolní zábava, jakou jest divadlo za našich dn, nýbrž nejvyšším

a nejúplnjším umleckým výrazem náboženského ideálu eckého;

byla tragedie i svým pvodem i svým duchem opravdovým aktem

náboženským, dležitjším pro historii náboženské ideje v ecku
nežli vlastní obady náboženské, slavené ve chrámech. Také s jiného

stanoviska bylo ecké drama »kommunistickým« : bylo výsledkem
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nejen bratrského závodní lidí, ale také bratrského závodní

umní. A vskutku jsou úzce vespolek spojena rzná umní a

mohou dosáhnouti plného rozvoje jenom srdenou shodou a intim-

ním stykem.

Umní práv tak jako lidstvo splní své poslání jen tehdy,

ídí-li se píkazem lásky. Drama ecké, jako poesie lyrická, z níž

vzniklo, dovolává se souinnosti všech umní jednotlivých. V tra-

gedii Aischylov neb Sofokleov poesie, hudba a tanec v jedno se

pojí, aby povznesly lovka celého, smysly, zrakem a sluchem

práv tak jako rozumem. A tímto plodným spojením dostupuje

každé umní vrcholu úinnosti. V dramat eckém nejeví se tanec

jenom jako ada plastických pós, rhytmických pohyb beze všeho

smyslu, nýbrž dostupuje až k výši pantomimy a vyjaduje tak vý-

raznými a mnícími se pohyby všechny vášn a všechny projevy

vle, jež slovo iní pístupnými rozumu a jež tragický básník spíná

ve verše. Hudba pak dodává tanci rhytmu a vyjaduje svou tklivou

mluvou verše básníkovy.

A poesie, která dodává duši a vdomou myšlenku tanci

a hudb, jest sama neschopna obejíti se. bez pispní tchto dvou

umní, leda pod ztrátou všeho styku s živoucí skutenosti ; odká-

zána jsouc toliko na své prostedky, zstala by abstraktní a bez-

barvou; nemla by pímého úinku na smysly, nemla tedy také

opravdové existence, (Srov. píklad v »Sebr. sp. W.^« III. 103.)

Vysoké ceny dodává tragedii ecké, že není toliko dílem »lite-

rárním«, odnášejícím se k pemýšlení a fantasii, nýbrž umní živé,

vnucující se pímo smyslm svou krásou jaksi materielní. Ba i ar-

chitektura sama pispívá k tomuto podivuhodnému celku. Když

zpvy a tance, provázející obady náboženské, nabyly rázu tak

umleckého, že nebylo možno je provozovati v prosté pírodní krajince

zbudoval architekt posvátný háj bohm se stromoadím, to jest ecký
chrám se svým sloupovím. A když z umní lyrického se vyvinula

tragedie, tu chrám zvtšený, otevený všemu lidu, zmnil se v di-

vadlo a stal se rámcem vhodným pro tuto novou formu kultu,

rámcem, který svou harmonickou krásou byl hoden arcidíla, ped-

stavovaného v jeho zdech. (Pokraování.)



Sociální demokracie a volby 1901.'

Ze letošní volby pinesly rakouské sociální demokracii znané ne-

úspchy je beze sporu. Na prvý pohled o tom svdí celkový volební

výsledek. Volby z r. 1897 pinesly tídn politické organisaci dlnictva

14 mandát. R. 1901 vešlo do poslanecké snmovny jen 10 poslanc
sociáln demokratických. Dle zemí a národností vyslaly do íšské rady

:
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nem volebním malými nadjemi. Pes to však rozsah ztrát pohnul sociální

demokracii a to pedem sociální demokracii eskoslovanskou k zpytování

svdomí.
Listy denní: Právo Lidu, Arbeiter Zeitung i zahraniní Vorwarts

vyhledávaly pedem zevní píiny porážky. Heslovit shrnul je dr. Soukup

,

len redakce Práva Lidu, v Akademii : »Provádní voleb volitel v dob
pro dlnictvo nepíznivé (polní práce a kampan v cukrovarech), — volby

nepímé, pi nichž zhusta rozhodují nejrznjší zájmy osobní a místní, —
umlé rozdlování mst v sekce, jen aby dlnická pevaha byla uinna
neškodnou, — hospodáská odvislost a chudoba dlnictva — nedávné

veliké stávky textilník a horník, — zklamání, pinesené sterilitou parla-

mentu, a následkem toho zmenšený zájem o zápasy politické, — nešastná

agitace lidí, stojících v ele frakce národního dlnictva, jež mnoho lidí

zdemoralisovala, anebo jim veejný život nadobro zhnusila — a konen
i zvýšený boj tídní, dkladnjší organisace stran protisocialistických,

jejich semknutí a zejména ízení volební akce z obecních radnic, s po-

užitím všeho onoho pro volby neocenitelného aparátu, jenž autonomním

úadm, volby provádjícím, je po ruce«. V celku s tímto vystihnutím

shodují se všechny projevy o volbách. Ale ovšem všechny tém se jím

nespokojují, vidí v nich pouze píiny druhého ádu. Vlastní píiny nutno

hledati jinde. A tu již se sociáln demokratické posudky povolební roz-

cházejí v dvojí skupinu : výkladu písn marxistického (Právo Lidu, Steiner,

dr. Houser) a výkladu sice hodn úchylného od theorie historického ma-

terialismu, který však je za to bližší pravd života (dr. Soukup, Modráek,
Tomášek).

Ze skupiny prvé, z volebních výklad psaných pod diktátem dsled-

ného marxistického nazírání je nejvýznanjší rozklad dra Housera. Na nm je

také nejpatrnjší aprioristické usuzování. Dr. Houser vykládá, že »nedal se letos

pi volbách ani oekávat revoluní vzmach eského proletariátu, jako tomu

bylo ped tymi lety. Tehdy stál náš lid pod bezprostedními úinky
velikých bursovních poprask r. 1895, neúrody r. 1896 a oslabení našeho

prmyslu rozvojem prmyslu amerického a hlavn nmeckého (to se nej-

lépe projevilo pasivní tržební bilancí naší r. 1898, prvý to pípad od

r, 1874). Ale léta následující, totiž r. 1898 a 1899, pinesla zota-

vení nejen eskému zemdlství, nýbrž i prmyslu, ba r. 1899 uinilo

Rakousko, a v nm ovšem nejvíce zem sudetské, znaný prmyslový
i obchodní pokrok. Pi takovéto produktivní prosperit mohou se mšácké
snahy a zaízení bujn rozvíjet ; tu také nelze pak mysleti na njakou
slibnjší revoluní náladu proletariátu. To je možno jen tehdy, když vý-

robní síly nemohou se ádn rozpínat, jsouce vázány rznými formami

mšáckého panství . . . Mšáctvo naše (hlavn ovšem malomšáctvo) po-

škozené neblahými lety 1896 a 1897 nezískalo mnoho v následující

píznivjší dob, ježto rozpoty zemské i íšské vzrostly, slevy na daních

pímých pohltily zvýšené zemské pirážky, a píznivá hospodáská kon-

junktura využitkována k novým daním, úprav plat, zvýšení tarif a j.

A te práv ocitá se náš mšák ped nkolika roky optného hospodá-
ského úpadku. Taková perspektiva nemže ho spokojen naladit. On snaží

se o zabezpeení svého postavení tím, že hledá konsumenta za cenu nej-

špinavjší konkurence, a ježto nemže ho jinde nalézt než u domácího
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krbu, dovolává se zvýšeným hlasem národních a kmenových cit. Do po-

litické mluvy peloženo znamená to uinit antisemitismus a nacionalismus

pesvdením mass a tím si zajistit zdroj píjm. Za tímto cílem se žene

naše mšáclvo a nic nedbá, že tím oslabuje zahraniní vývoj Rakouska.

A v tom práv se kižují zájmy mšáctva s dosavadním feudálním a kleri-

kálním regimem, jenž nechce dovolit podkopávání velmocenského lesku

íše. Proto práv vidíme v Rakousku aspo malou buržoasii naladnu ra-

dikáln, hlavn v zemích sudetských, kde kapitalistický spsob výrobní

už zdomácnl, a kde tedy rozpínavost mšácká je nejsilnjší. Snad není

také daleka pemna ústavy, kdy otže rakouské vlády budou sveny
zcela mšáckým rukám, jak o to usiloval Eim a pracuje Kaizl ; úednická
ministerstva jsou k tomu vždy nesmlým nábhem. Jde jen o podíl na
této vlád, hlavn o podíl nmeckého a eského mšáctva, jakožto nej-

silnjšího v Rakousku*. Dle toho volební úspch z r. 1897 byl následkem

hospodáské tísn. »A te práv ocitá se náš mšák ped nkolika roky

optného hospodáského úpadku« a výsledek této hospodáské tísn —
jsou r. 1901 volební neúspchy? Má hospodáská tíse z r. 1901 jiný

vliv na politické pomry než hospodáská tíse z r. 1897? Staí po-

všechné záznamy dra Housera o hospodáském stavu v jednotlivých

letech vbec k tomu, aby se na jejich základech mohlo usuzovat o pso-
bení hospodáských pomr, (jež samy jsou rznotvárnjší, nehled ani

k ostatním složkám zevních a hmotných pomr, psobících na útvary

politického života) na politický vývoj ? S výkladem na základ »všeobec-

ných hospodáských a tídních píin* nelze vystait.

S výkladem dra Housera v celku se shoduje výklad bývalého po-

slance Steinera a Práva Lidu, a obojí pohybuje se v tvrzeních ješt po-

všechnjších. Vedle toho omezují své poznání na píiny druhotné a pod-

adné, jež Steiner shrnuje asi v tento poad 1. vzrst tídních rozpor
a tím odpadnutí voli, kteí nepatí bezvýhradn v ady sociáln demokra-
tické, 2. ráz socialistický, jejž strany nedlnické musily si dodávati, aby
mohly výslednji vystoupit proti sociální demokracii, 3. neúast u vlast-

ních stranník 4. deprese, kterou psobila prohra hornické stávky 1900
a tíletá nedlnost parlamentu.

Ze skupiny druhé je nejvýraznjší mínní Modrákovo. Jemu je

patrno, že » sociální demokracie neprodlávala ani tak urputný zápas tídní

jako zápas s plemenným záštím a plemennými pedsudky a idejemi«.

K tomu mimo jiné (j. pochybenou jazykovou politiku vládní) pisplo
»rostoucí úastenství v poHtickém život malomšáckých vrstev, které vy-

burcovány byly z dívjší netenosti svou hospodáskou mizérií nebo
duchem doby a rozšíeným volebním právem«. Nepovažuje tedy za správný
výklad, který piítá na volebním neúspchu vtší vliv píinám ist
tídním než psobení sil nacionálních. Psobily jist rozpory tídní, ale

psobily mén než rozpory národnostní. Svdí tomu i to, že utrpla sociální

demokracie práv porážku '>v echách a na Morav, tchto klasických

domovinách nacionálního antagonismu*. Svdí tomu i to, že nikde snad
nedošjo ke kompromisu Cech s Nmci proti sociální demokracii, ale za

to i eši i Nmci proti odprci národnímu podporovali sociálního demo-
krata. Ze nerozhodovalo odpadnutí voli nedlnických, »odliv mšáckých
živl «, »poznáme z toho, že poet hlas stran protivných vzrostl píliš ne-
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patrn ... í byly vlastn ty hlasy, o které máme letos v Praze a v Brn
mén? A odpov na to je možná jenom následující: Ty hlasy byly dl-
nické !« Modrácek také upozoruje, že eskoslovanská sociální demokracie
více ztratila než nmecká. Píiny toho vedle menší vysplosti organisace

duševní i hospodáské jsou zvýšená nacionální citlivost ech, jakožto

»národa národnostn, jazykov a kulturn potlaovaného« a snad i nkteré
netaktické kroky politické : »vystupování sociáln demokratických poslanc
narazilo více na nacionální smýšlení ech nežli Nmc a vyvolalo u prvých

intensivnjší odpor než-li u druhých« — tak peklenuje píiny ty Mo-
drácek.

Dsledky, jež jednotlivé hlasy z poznání píin vyvozují jsou stejn
rzný jako samo rozpoznávání píin neúspch volebních. Dr. Houser
oekává, že nyní » oistí se strana od všech zbytk mšácké morálky
a výchovy, což je v ní stále živeno jako lék proti zkostnatlé prý dogma-
tinosti a jako elixír živoucnosti i pokrokovosti. « Proti tomu dr. Soukup
promlouvá podrobnji o prostedcích nápravných. Žádá vtší péi organi-

saci odborové a osvtné, stízlivjší postup (»opíjení fikcemi, kterých není,

nám vždy jen škodilo«), vtší útonost v parlament a intensivnjší pro-

pagaci národnostního programu, kdežto pro praksi požaduje Tomášek vtší
pozornost pro národnostní pomry ve znmeném území a úast pi
osvtných podnicích národních (Ústední Matici Školské a snad i pi Ná-
rodních Jednotách).

Kde je rozpoznání správnjší, o tom nemže býti pochyby. Dogma-
tinost zleuje vývoj a v praktických dsledcích svých píí se více názoru

djinného materialismu než úsudky sice mén pravovrné ale za to životnjší.

Tídní ráz — a o ten pro praksi bží i pi uvedených posudcích — je

pro stranu sociáln demokratickou nutný. Tídní boj má jist i dobrý svj
význam mravní. Ale tídní ráz strany nevyžaduje naprostou výlunost
strany. Ta by byla pochopitelná jen u strany vnitn slabé, pro níž již

sám styk znamená podlehnutí druhým stranám vnitn vysplejším. Ale

toho u sociální demokracie není. Proto nemá píiny neúastnit se spo-

lené práce, kde vyhovuje tato spoleným zásadám.
Snad ani není nutno ješt pipomenout, že i my vidíme i v krajnj-

ších posudcích, o nichž jsme referovali, jen posouzení a ne odsouzení.
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POLITICKÉ. Obstrukní mraky na politickém nebi —Zostení jazykovýcii spor jazykovou
otázkou samého parlamentu — Nová porážka a nový ^ústup Mladoechú — Vzdání se

Mladoech — Partyzánská obstrukce národních socialistu, a smutný její konec — Pozdní
stud mladoeský — Fiasko strany národn sociální je také neúspchem mladoeské strany
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Všechna vnitní politika upírala se v poslední dob jedin k íšské
rad. Politití ptákopravci denn stídali své pedpovdi dle klidnjšího

i boulivjšího rázu jednotlivých schzí. Zatím parlament zasedal již pes
msíc, jednal a jednal, ale nieho neprojednal. Mladoeši provozovali t. zv.

suchou obstrukci, interpelacemi a pilnými návrhy hradili cestu k pro-

jednání denního poádku. Vedle nich a zprvu ne bez patrného mlado-

eského souhlasu inili poslanci agrární a národn sociální pokusy o ob-

strukci divokou. Vše svdilo tomu, že poslanecká snmovna se nestane

v brzku dlnou. Ješt na sklonku února prohlašovali zástupci svobodo-

myslných eských poslanc na schzi klubovních pedsed, že eští po-

slanci neupustí od svého postupu, dokud se jim nedostane dostiuinní.

A opravdov dostiuiniti eské delegaci na poli národnostn politickém,

po emž od íjna 1899 Mladoeši neústupn volali, a což letos ješt uinili

volebním heslem, bylo nemožno. Nebo neznamenalo by to nic jiného, než

vymnit eskou obstrukci za nmeckou. Obstrukní postup eské delegace

zdál se tedy neodvratitelný.

To tím spíše, když stejn nešikovností snmovního pedsedy hr.

Vettera jako politickou neobratností mladoeskou byly jazykové rozpory
jen zosteny. Otázkou o pípustnosti eských dotaz oživila

jazyková otázka samého parlamentu. Nmci vyzdvihli požadavek, aby
nmina se stala jednací eí íšské rady. Niím jiným nebyla jejich žádost

aby se eské interpelace vbec nepipouštly. Tím byla ohrožena jedna

z posicí jazykové rovnoprávnosti, jež v posledních letech (za pedsednictví

dra Fuchse byla protokolována prvá eská interpelace sociáln demo-
kratického poslance J. Steinera) nenmetí národové v parlament na-

byli. Pedseda snmovny hr. Vetter prese všechny výhržky s eské strany

Nmcm alespo ásten vyhovl. Pipustil sice eské dotazy, ale ustanovil,

že se musí snmovn pedítat jejich nmecký peklad, který se také jako

NAŠE DOBA. R. VIII., . 6., 1901. 20. bezna. 28
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text autentický zanese do protokolu. eský originál mže být pipojen na

zvláštní žádost k protokolu pouze jako píloha. Tím zcela formáln byl

uinn nový krok k dorozumívací ei nmecké, která, — pokud bží

o poslaneckou snmovnu, — pi souasném jejím složení, kdy v ní za-

sedá na 100 poslanc neumjících nmecky, je ovšem ilusorní. To platí

prakticky.

Politicky rozhodnutí pedsedy snmovny znamenalo novou po-

rážku jazykové politiky mladoeské. Národní Listy dobe to

cítily a ohlašovaly ješt po 20. únoru hr. Vetterovi za mladoeskou de-

legaci krajní odpor, obstrukci, jež musí konit odstranním jeho z pedsed-

nictví. Ale zatím jako obyejn — skutek útek. Mladoeši spokojili se

jednodenní debatou o rozhodnutí pedsedov, (jež ke všemu ješt byla pi-

puštna pouze pod rouškou »slov k protokolu«) v níž ovšem velmi zostra

spouštli na pana Vettera, ale více neuinili nieho. Nebo za politický in
nebude snad nikdo považovat denní dotazy na pedsedu o jeho rozhodnutí.

Nikomu již po tom nebylo tajno, že eská delegace trvá v záku-
lisním vyjednávání s ministerským pedsedou. Dr. Koerber dostal

strach, že do 15. bezna nebude mít povolenu brannou pedlohu; návrat

k § 14tému byl jeho osobní neúspch. Proto nebyl neochoten uinit Ce-

chm jakés takés formáln ústupky, jimiž by kryli své vzdání se obstrukce.

4. bezna skuten byla dohoda docílena. A již 5. bezna byla vyízena

branná pedloha v prvém tení.
,

Národní dlnícia agrárníci uinili pokusprovádtobstrukci
dále samostatn. Ale pokus jejich selhal. Skonil trapnou scénou mezi

poslancem Fresslem a nmeckými radikály, která se podobala jako

vejce vejci — prosté rvace. Své couvnutí ohlásili urbi et orbi zvláštním

prohlášením, v nmž se jednoduše vymluvili na svoji nepoetnost. Ale

neprávem. Píina, pro niž nemohli setrvat v obstrukci, je jinde než v jejich

poetní slabosti. Nmeckých radikál bylo v minulém období o polovici

mén a dovedli nejednu schzi držet celou snmovnu v šachu. Nejeden

z prostedk suché obstrukce (návrhy na tení peticí na p., ba i samo-

statné návrhy za podpory mladoeských radikál klubovních, s nimiž ná-

rodní dlníci bez styku nejsou), byl pístupný poslancm národn sociál-

ním a agrárním. Že však po prvém nezdaeném pokusu o obstrukci samo-

statnou ihned ustoupili, svdí nejlépe o tom, že ne jejich nepoetnost,

ale vdomí mravní slabosti je odvrátilo od obstrukce. Mže-li kdy míti

obstrukce nadji ve zdar, je to pouze tehdy, když nepostrádá nutné mravní

opory, když je výrazem pesvdení o její nezbytnosti jakožto jediné zbran
menšiny proti vtšin, která se neleká ani formálního násilí. Ale toho

u obstrukník národn sociálních nebylo. Sehrávali svoje obstrukní

scény a na každém jejich projevu hnvu a rozhoení bylo patrno, jak je

strojený. Proto není divu, že záhy upadli v posmch. A smšnost v po-

litice ubíjí.

Ostatn bylo píliš zejmo, že jejich radikálnost není samoúelná,

že má píliš blízký a nízký cíl petrumfnout Mladoechy a uchovat mlad-

ším stranám proti nim dobrou zbra. Národní strana svobodomyslná ne-

bezpeí vycítila a zíká se nyní, kde jen mže, svých odchovanc. V kon-

kurenní své nenávisti zašh Mladoeši tak daleko, že za potlesku celé

snmovny zakikovali obstruující národní socialisty a ujišovali, že »se
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za n stydí «. Národní Listy pevzaly s celou, osvdenou svou neomale-

ností boj proti stran národn sociální a agrární doma. Pi tom nepo-

minou nieho, co lze tmto stranám vytknout. Vždy 8. bezna vyetly

i poslanci Klofáovi, — a tím stran svobodomyslné neposloužily ke

cti, — že »pánm z jeho strany byly dány (ješt pi letošních volbách)

nejen mladoeské hlasy, nýbrž i mladoeské peníze, jimiž udržován v in-
nosti volební aparát. « Ovšem, že se strana mladoeská za národní dl-

níky stydí, není divno ; spíše je divno, že se v ní stud probouzí tak pozd.
Od roku 1897 provozovali národní dlníci nejhorší politiku pouliní krava-

listiky, nohama šlapali všechny zásady politické poctivosti (byli antisemity

a pijímali židovské peníze a stáli v obchodních stycích se židy ; byli

krajní odprci vlády a pijímali policejní peníze ; bojovali proti klerikalismu

a s prosem obcházeli klerikální ústavy a vyšší církevníky) a Mladoeši
o tom vdli, ale mleli, drželi nad stranou národn sociální ochranou

ruku a platili ji. Teprv když se stali národní dlníci nepohodlní mlado-

eské politice vídeské, zaali se za n — stydt. Ale stydt by se mli
i za sebe; nebo strana národn sociální je dílo mladoeské. V pomru
k ní se octli Mladoeši tváí v tvá dvma moderním myšlenkám : nacio-

nalismu a socialismu. Zpíisob, jakým se je pokusili ešit — ve stran

národn dlnické — ukazuje vnitní, duševní nemohoucnost
mladoešství.

Politickou neschopnost národní strany svobodomyslné ukázal

neslavný konec eské obstrukce. Za cíl obstrukce stanovili Mladoeši radi-

kálnjší dobytí eského státního práva, umírnnjší aspo dostiuinní za

zrušení jazykových naízení. 4. bezna však se vzdali obstrukce, aniž by

jí sebe mén byli docílili. Volistvu sice vyhlašují, že za upuštní od
obstrukce se jim dostaly vymoženosti hospodáské a snad i osvtné.

Pokud však pronikly o ústupcích vlády zprávy, je zejmo, že bží jen

o koncese formáln, které jsou bu stejn vzájmu ech jako Nmc
a vlády (splavnní Vltavy a Labe, jež prospje nejen eskému a nme-
ckému obyvatelstvu Cech, nýbrž i státu tím, že zvýší poplatní sílu naší

zem) nebo takové, jež prost pijít musily, nemla-li se stát nepiže
vlády Cechm píliš kiklavou (podpora Praze po velikých státních sub-

vencích Vídni). Jsou to vesms vci, pro které by hlasoval kterýkoli n-
mecký poslanec zemí sudetských. O vymoženostech významu politického

se pi tom mluvit nemže, nemá-li býti úmysln sypán volistvu písek do

oí. Že ustoupili Mladoeši od obstrukce, proto není chybou. Chybou
bylo, že vbec kdy nastoupili bezvýslednou cestu obstrukní. Od obstrukce

musili upustit, ponvadž byla bezúelná a ponvadž mohla zpsobit e-
chm pouze újmy národní i politické.

Další však je chybou, že Mladoeši oteven nedoznají
svoji porážku, jež je porážkou planého radikalismu. Kompromisují

s radikální náladou volistva a namlouvají mu, že se obstrukce vzdali jako

vítzi a že kdykoli se k ní s prospchem mohou vrátit. Tím jen udržují

a posilují radikální smýšlení lidu a tak vážou sami na sebe metlu. Zstá-
vají vrni staré své politice dvojí tváe, — doma radikální, ve Vídni

oportunní, — jež již v echách natropila tolik zla a stala se vlastním

základem vší neupímnosti a lži ve veejném našem život. A to jest, co

iní obrat mladoeský málo utšlivý.

28*
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Ústupem od obstrukce byl dovršen ústup od jazykové politiky
mladoeské, která nepinesla jediného trvalého zisku, ale hojn ztrát.

Proti jazykovému radikalismu vystupoval realism od prvých poátk. Z po-

litických list jediný as stejn v dob nadšení nad jazykovými naíze-

ními jako v dob zklamání po jejich zrušení ukazoval na nebezpeí, jež

omezen jazyková politika pináší. Dnes se stal ústup od politiky výhradn
jazykové k politice kulturní a hospodáské obecným heslem, jež konen
uznali upuštním od obstrukce práv za úspchy hospodáské a osvtné

i Mladoeši. Ale mají-li se Mladoeši udržet na nové dráze, musí se vrátit

k svým prvotným zásadám lidovým a pokrokovým, k zásadám politiky po-

ctivosti a otevenosti. Dosud neosvdili niím, že by k tomu mli vli

a sílu.

Volání po hospodáské práci ozývá se také ve stran agrární, teba
že její snmovní zástupci dosud kladou nepokryt výše cíle politické

(státoprávní) než hospodáské. Aspo na krajinské schzi východoeského
svazu hospodáských spolk a besed, kde zastoupeno bylo na 7000 rolník,

byl pijat návrh, aby vyzváni byli íšští poslanci za tvrtou kurii, aby

vstoupili v agrární parlamentní sdružení se všemi zemdlskými zástupci

a aby umožnili plodnou innost snmovní. Tím objevilo se v eském
hnutí agrárním poprvé internacionální zabarvení, jehož nemže
být prosto nižádné hnutí stavovské a hospodáské. V touze po dlnosti

parlamentu ovládla politika stavovská nad politikou nacionální, za

níž se dosud valná ást strany agrární bére. Stavovská politika, kterou

se domnívá hlásat Obrana Zemdlc a jež vybouje v obstrukci

s cílem státoprávním, nebo jako u Selských Novin pana Alfonse
Šastného v trpnou oposici, je prostým opakováním radikální státoprávn

národnostní politiky mladoeské a staroeské, ale ani zdaleka není zájmovou

politikou agrární. U pana Šastného se docela všechen stavovský ráz se-

cvrkuje na stálé a neodbytné rady, aby eští rolníci se spojili se šlechtou,

s velkostatkái.

Vliv i docela vedení šlechty osvdilo se u nás pro každou stranu

zhoubn. Stran staroeské nejvíce ublížilo její podruí šlecht a

tím i klerikalismu. Jak nesrovnatelné je nazírání eské šlechty s tužbami

kterékoli strany národní a lidové, ukazuje prohlašování šlechtického pisatele

v Alétheii nacionalismu za »modlu, jež nikdy nemže nabýti dominují-

cího vlivu na smýšlení v pravd konservativní. Víra a loyalita dynastická

jsou statky dle názoru konservativního dležitjší nežli jazyk. « Tím po-

divnjší je, že i nyní, kdy strana staroeská se chystá k nové aktivní

innosti, jak Hlas Národa nkolikráte nepokryt ohlásil, neutuchlo v ní

toužení po šlechtickém vedení eské strany konservativní, jež se optn
vyskytlo v únorové Alétheii. Že s vlivem eské šlechty stoupá vždy i vliv

klerikahsmu na veejný život eský, ukázala léta, jež pedcházela pád

strany staroeské, i poslední období mladoeské politiky.

Klerikalism dovede si velice obratn nasazovat masku naciona-

lismu. A daí se mu. Nejobratnji si tu poíná klerikál nejnebezpenjší
— biskup Brynych. Loni, když se ozval zvláštním listem proti bez-

práví spáchanému na eském lidu zrušením jazykových naízení, dostal

od eského tisku ihned titul neještjšího biskupa. Letos docela se stal

národním muedníkem. Vláda žádala v ím, aby Brynych byl pokárán
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za projev proti zrušení jazykových výnos. Ovšem stejn marn jako

zbyten. Brynychovi tím jen poskytla novou píležitost, aby se vyslovil

pro »katolický nacionalism«, a eskému tisku, aby vyvozoval z »aféry té

pouení, že nemusí být úkolem eské politiky, odkopávat muže, kteí mají

píležitost a odvahu i u trnu svobodn íci pravdu«. Za pkné, kulaté

slovo národního uznání dostane nejernjší klerikál v Cechách ihned

vlastenecký glejt.

Dnes je nebezpeí klerikalismu v echách zase bližší. Nebo dle

všech znamení na politickém nebi blíží se k nemalé radosti Katolických
List obnova pravice. Poláci se nasytili nevýnosné politiky volné ruky

;

mají celou adu bolestí, jež mže jim zahojit jen úast ve vládní vtšin.

Nmecká strana katolicko-lidová (centrum) a kesansko-sociální vidí, že

styky ani pímá úast v nmecké porue nezakryjí jejich nenárodní ráz

a nevymohou jim dobu šetení od útok radikál a nacionál. Proto tou-

žebn vzhlížejí k nenmeckým stranám snmovny, u nichž prý jedin, jak

uvádjí jejich asopisy, mohou nalézt ochranu svých zájm náboženských.

eské obstrukce, jež byla pekážkou pravice, není více. Což divu, že se

množí povsti o obnovení bývalé vtšiny. Ale pro echy pravice vždy

znamenala jen zastavení boje doma proti klerikalismu a nepímé posilo-

vání jeho posicí.

Za podobn neutšených vyhlídek je dvojnásobn nutná práce kul-

turní. eská strana lidová se jí podjímá dle svých sil. Ruchem petiním

vzbudila prvý zájem o hnutí pro všeobecné hlasovací právo ; vedle toho

zahájila akci na odstrannou národnostních kivd, jež ve tetí a tvrté

kurii zpsobuje rakouská geometrie volební. Politické extense, jejichž

úelem je doplovat extense universitní, koná její klub nyní v pti eských
mstech. Vedle toho se snaží soustavn budit zájem o kulturní poteby
slezské, zejména docílit odpomoci slezskému bezškolí. Dosud se podailo

uvést v proud akci o eský ústav uitelský a o eskou vyšší díví školu

ve Slezsku. — Gg. —

Po VEEJNÉM HOSPODÁSTVÍ. Státní rozpoet na rok 1901 — Opuštní investiního
rozpotu — Optné vydávání umoovací renty — Bohm-Bawerkv rakouský blahobyt —

Zvýšený výnos státních daní a nepímých dávek — Zdanní akciových spoleností — Povaha
akciových spoleností — Ostatní podklady Bohmova optimistického nazírání — Rozpotové
exposé a bursa — Náprava mny a mincovní program na rok 1901.

Ministr financí Bohm-Bawerk pedložil 12. února t. r. poslanecké

snmovn rozpoet státní na rok 1901, konící pebytkem 834.241 korun.

Suma státní poteby Pedlitavska v roce 1901 obnáší 1641"16 milionu,

suma úhrady 1641'99 mil. korun, obojí asi o 58 milion korun více než

v roce 1900.

Co i z tohoto rozpotu vyzírá, jest stát militaristický a zadlužený

:

na spolené záležitosti, t. j. až na nepatrné obnosy vesms na vojsko a námo-
nictvo válené vnováno jest 265-9 mil. korun, na zemskou obranu
59' 19 mil. korun, na státní dluh a jeho správu 346"28 mil. korun.

Odpoteme-li od souhrnu výdaj potebu ministerstva železnic v obnosu
246"54 mil. korun, která jest provozovacím výdajem hospodáské innosti

s podstatou státu nutn nesouvisící, shledáme, že z celkového zbylého
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obnosu vlastních výdaj státních (1394"G mil. K) pipadá bezmála polovice

(671"38 mil. K) na vojsko a dluhy, a mžeme ítati plnou polovici, uváží-

me-li, že mnoho náklad z dvod vojenských je skryto pod jinými tituly

(v ministerstvu vnitra, železnic).

Naproti tmto ísHcím jsou pravými Popelkami položky na kultus

a vyuování (75'11 mil. K), na ministerstvo t. zv. spravedlnosti (70 mil. K),

na minist. orby (43*78 mil. K) a vnitra (67'57 mil. K). Plodná íšská

rada figuruje s 2*58 mil. korun, ministerská rada stojí o málo více :

2-93 mil. korun.

*

Dv zmny provedl Bohm-Bawerk v rozpotu, jak od doby Biliiíského

byl obvyklým. Pedn odstranil t. zv. rozpoet investiní. Biliiíski chtl ve

státním rozpotu i formáln rozlisovati pravidelné výdaje hospodáství státního

s jedné a produktivní investice s druhé strany. Jenom to, co jest ryzím

výdajem k úelm státní správy inným, mlo býti pojato do rozpotu
státního ; náklady na plodné investice, které výnosem svým samy se budou

uhrazovati, mly býti vaovány do rozpotu investiního a uhrazeny

pravideln pjkou investiní. Zízení zvláštního investiního rozpotu bylo

íéž ovšem jaksi mírným nátlakem na správu státní, aby co rok jisté sumy
k investicím, zejména dopravním vnovala.

Ale v praxi svádlo toto zaízení k tomu, že pojem investice byl

píliš rozšiován, že pod hledisko produktivních výdaj byly ádny
i náklady na erární budovy, sloužící k úelm správním nebo vyuovacím,
takže tímto nesprávným pesunováním výdaj pravý stav financí státních

byl zastírán a bylo nebezpeí, že pi formáln aktivním rozpotu vloudí

se do hospodáství státního deficity, uhrazování irých výdaj státních

dluhem pod rouškou plodných investicí.

S druhé strany uvolovalo však toto vyjmutí etných znanjších položek

z pravidelného rozpotu státního rozpoet v tom smru, že nebylo k úhrad
kapitál a výher státních zápjek loterních k pod. splátkám potebí vy-

dávati t. zv. umoovací rentu, jak byla vydávána od roku 18G8 až do

roku 1895, nýbrž byla tato poteba hrazena z obecných píjm státních.

Bohm-Bawerk tento postup Biliského zachovávaný i jeho následov-

níky v rozpotech, tebas parlamentem neschválených, jaksi obrátil: odstranil

zvláštní rozpoet investiní, ale zavedl zase znova rentu umoovací, jíž—
• kdyby se jí mla umoiti veškerá poteba splátek a výher — musilo

by býti vydáno asi za 23-7 mil. korun. Dív jsme si tedy vypjovali na

investice, k nimž ovšem neprávem byly pimšovány nkteré položky tam

nepatící, dnes máme si zase vypjovati na splácení dluh. Na obojí

úkoly dohroma:ly nestaí rozpoet Bohmv, tak jako jim nedostaoval

Biliského a Kaizlv.

Ale ovšem zaznívaly po rozpotovém výklad Bohmov fanfáry ve

veškerém finannickém tisku vídeském, jakoby byly zde objeveny bývaly

nové svty a nové principy finannpolitické.

*

Pan Bohm objevil však zajisté nco, o em nebylo tušení: rakouský

blahobyt. Ješt v trnní ei naíkal Korber, jak národnostní spory ochro-

mují hospodáský rozmach Rakouska , nenadav se vru, že bude v málo
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dnech svým kolegou zhola desavouovan. Dle p. Bohma není všeobecný

stav hospodáský pes všechny náky — i tedy pán Kórbrovy — špatný,

jak dosvduje naše nikoliv nepíznivá tržební bilance, žádné ažio, vážnost

a stálost našeho úvru státního, píznivé píjmy státní a stoupající mzdový

pohyb za posledních let. Ministr dal také souasn v úedním list uveej-

niti výkaz daní pímých za minulý rok pijatých.

Daové píjmy Pedlitavska za rok 1900 vykazují skuten znané
zvýšení o 40 mil. korun proti roku 1899. Ale z tohoto zvýšení pipadá

33 milioni na dan a dávky nepímé, které vynesly istých 6 36'4 mil.

korun, kdežto dan pímé vynesly více toliko o 6*8 mil. korun a úhrnem

jen 277'7 milionii korun. Dan pímé tvoí tedy pouze 30"/,,, dan a dávky

nepímé plných 707o daových píjmii státních.

Z daní spotebních — rozumíme zde jen isté výnosy, po srážce

výdaj s hrubými píjmy spojených — vynesla nejvíce (94-2 mil. K), zvý-

šená da cukerní; da z piva vynesla loni 75*5, da z koalky 59*7 mil.

korun, z petroleje 20 a z masa 15"6 mil. korun. Monopol tabákový pinesl

eráru 141-4 mil., monopol solní 36"8 mil. korun, loterie, jejíž výnos

stále se zmenšuje, jen 12'6 korun. Váše a hloupost lidská vynalezla

si ovsem jinou formu — soukromé — poplatnosti, pi které se lze roz-

ilovati den co den a ne jako loterní báby jen o tahu: bursovní spekulace,

pi kterých vídeské bursovní kontoáry eské hejly oškubávají. Taxy

a poplatky vynesly 115 4 mil., kolky 43*7 mil. korun. Siln zmenšil se

loni dchod celní, klesnuv proti pedlosku o 13-6 na 117'5 mil. korun,

hlavn zmenšením dovozu petroleje (následkem zvýšeného cla — present

Halii).

Pokud jde o dan pímé, snižuje se ustavin da pozemková, jež

vynesla loni jen necelých 56 mil, korun, kdežto da domovní vynesla

59"7 mil., da výdlková (všeobecná i akciová) 85' 1 mil., da rentovní

8 mil., osobní da píjmová spolu s daní platovou 47'6 mil. korun.

Na loském stoupnutí výnosu pímých daní úastní se pomrn
nejvíce výdlková da t, zv. podnik k veejnému útování povinných,

která stoupla proti pedlosku o 4 miliony na 53"36 mil. korun a jak

svou zákonnou sazbou tak praxí finanních orgán patí zajisté k nej-

tísnivjším daním svta.

Pražská obchodní komora první na základ pesného vyšetení a rozboru

fakt ukázala kiklavý konfiskaní ráz naší praxe berní. Zákonná sazba

dan iní již sama o sob lO^/g*'/^ zdanitelného výnosu; hledí-li se pak

ke zpsobu, jakým berní praxe tento zdanitelný výnos zjišuje, vzroste

da prmrem na 14—
20'*,o

istého bilanního zisku nebo asi tolikéž

procent obnosu vyplacených dividend. Kdo koupil akcie njakého podniku,

jako by z nich platil na státní dani výdlkcvé plných 2^/^'V„ splaceného

kapitálu.

Zde lze uiniti zajímavé srovnání se státními železnicemi. Stát má
ve svých drahách umístno kapitálu za 2581 milion a, odpoteme-li

obnosy slosované a kontrahované, za 2506 milion korun, z nichž má
roního provozovacího pebytku 62^3 milion korun, ili 2-41''/o z první

a 2"49"q z druhé shora udané úhrnné sumy investovaného kapitálu. To
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tedy znamená, že stát z kapitálu akciových spolenosti, které mu nepatí

a které neprovozuje ani nespravuje, bére ve form výdlkové dan tak

vysoké procento, jaké obnáší veškeren istý výnos jeho vlastních železnic.

Následkem nových zákon berních se poplatnost- mnohých akciových

spoleností bezmála zdvojnásobnila. Chemická továrna pemnná 1898

na akciovou spolenost (dosavadní veejní spoleníci firmy rozdlili své

spoleenské podíly na akcie, pibravše nkteré spolupracovníky závodu)

platila jako podnik jednotlivci!i staré dan živnostní a píjmové se státními

pirážkami v roce 1897 10235 korun, roku následujícího však jako spole-

nost akciová na výdlkové dani podnik veejn útujících 44228 korun.

Strojírna firmy Škodovy v Plzni platila staré dan živnostní a píjmové

i s t. zv. mimoádnou pirážkou r. 1897 celkem 9808 korun, roku 1899

nové všeobecné dan výdlkové 13000 korun, r. 1899 po svém zakciování

jen za druhou polovici roku 51985 korun a r. 1900 plných 103971 korun.

Nejsme ovšem proti zvýšení dan výdlkové u velkopodnik. Je

známo, že stará da výdlková svými sazbami nijak neodpovídala novo-

dobým pomrm výrobním, nepostihujíc zejm. dostaten velkopodniky,

a že da píjmová, která ji mla doplovati, byla naopak tak nesmyslná,

že by byla každý podnik úpln absorbovala, kdyby se bylo nestalo její

obcházení pímo státní obecn známou a trpnou institucí.

Píkrost nynjší dan výdlkové podnik veejn útujících spoívá

v tom, že poplatnost berní stíhá tu nepomrn tíže podniky akciových

nebo spoleenstevních sdružení kapitálových než-li nejvtší soukromokapita-

listické podniky jednotlivc nebo jiných spoleností obchodních, akoliv podni-

katelský zisk u akciových spoleností a družstev nehromadí se v rukou jediných,

jako u podniku jednotlivcova nebo u veejné spolenosti obchodní, nýbrž

rozdluje se ve form dividendy (vyššího zúroení kapitálu) v peetné
ruce, tvoe a rozmnožuje zámožnost širokých vrstev obyvatelstva. Ale

takto na p. platí na každých 100 hl. vyrobeného piva u nás dan vý-

dlkové soukromý pivovar prmrem 11^— 15'4 korun, závod akciový

však 27—33-6 korun, na 100 q produkce pipadá isté dan výdlkové

u cukrovar soukromých 9'20 K, u akciových 18-08 korun atd.

Daleko povážlivjším zjevem jest však, že komuny (zejména zem
a obce) pídíce se ve své finanní tísni po nových zdrojích píjm, piro-

zen svádny jsou zlým píkladem státní správy berní, která kapitály,

stavící se ve služby živnostenského podnikání, pokládá vesms takka jen

za drobty, padající se stolu bohatc, které dle obvyklého u nás pojímání

vci oddlily se od kmene kapitálového, bezpen uloženého v pupilárních

papírech a obtovány jsou na zisk i ztrátu, na spekulaci, a pi nichž

tedy sebe bezohlednjší konfiskace berní není nikterak povážlivou.

A tak vidíme nejnovji i zem a obce bez rozpak sahati diferen-

ními pirážkami úžasné výše po tchto zdrojích berních píjm, stigma-

tisovaných za výstelky bujnosti kapitalistické, jíž nelze dosti asto pouštti

žilou — a nelze se klamati ani v nejmenším, že píklad, který tu daly

zemské zákonodárství dolnorakouské i obec Vídeská, povede i všude

jinde k bezohlednému útoku na tyto pirozené nositele všeho našeho píštího

živnostenského vývoje, dokud prost nepodlehnou. A tato krátkozraká po-

litika berní, která sob samé podkopává pdu pod nohama odpuzujíc

k vli okamžité výpomoci z finanní tísn ze svého obvodu dosavadní
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nejsilnjší své poplatnictvo, zdvihá se s takovou vehemencí práv v dob
stíhajících se, blahovolných hospodáských program vládních, v dob,
kdy pipravuje se nový akciový zákon, pedkládá se zákon na podporu

prmyslu atd.

Také v Cechách už ozývají se hlasy z kruh zemdlských, žádající

pitužení poplatnosti akciových spoleností, tím nepochopitelnjší, ím
práv v této zemi zemdlství povinno jest na p. akciovým cukrovarm,

nehled ani k tomu, že na této šikmé ploše — jakmile jednou pronikne

berní konfiskace všech podnikatelských dchod, nad prostednost vynika-

jících — nezbytn musí dojíti po velkopodnicích živnostenských na velko-

podniky zemdlské, doposud v ohledu daovém tolik favorisované, tebas

úloha nositele našeho píštího rozvoje hospodáského z nich definitivn

již pešla na prmysl a tomuto by slušelo alespo stejn peliv a šetrn

urovnávati cesty.

Mnoho tu škodí zmínný již pedsudek, jakoby akciové spolenosti byly

domény velkokapitálu, akoliv práv u nás drobný kapitál akciového a družstev-

ního podnikání znan se úastní a ješt více by se ml úastniti. Konfiskaní

praxí berní vhání se beztoho úzkostlivý drobný kapitál zpt do spoitelen

a záložen, a mén úzkostlivý do bursovních agencií, odkud se bohužel již

nevracívá, a stálo by za vyšetení, není-li hráská váše u nás tak roz-

mohlá plodem berní praxe tak jako státní loterie a hazardního názoru

životního vbec.
Berní zákonodárství pehlíží konen docela sociální význam akcio-

vých a družstevních podnik, které nejenom ve službách svých, nad pod-

niky jednotlivc pomrn stálejších, zamstnávají rostoucí tisíce úedník
a zízenc, situovaných hmotn daleko lépe, než je valná ást t. zv. samo-

statných píslušník stavu stedního, malých rolník, emeslník, obchod-

ník atd., nýbrž i umožují vždy etnjší tíd nesamostatných obyvatel,

na stálé platy a mzdy odkázaných, aspo nepímou úast v podnikání

prmyslovém a obchodním, lepší zužitkování jejich malých kapitál po-

skytujícím.

*

Avšak i ostatní podklady optimistického nazírání Bohmova na hospodá-
skou a finanní situaci Rakouska znan trpí vratkostí. Co se týe tržební

bilance, nebyla nikdy kolísavjší, než v posledním desítiletí. Mli jsme
sice za loský rok aktivum 228 milion korun, ale r. 1899 inil pebytek
vývozu nad dovozem dokonce 282-7 mil. korun a roku 1898 byli jsme
naopak dokonce pasivní o 24 miliony korun. A tak tržební bilance

naše skáe od roku 1892 tém rok co rok skoky nepedvídanými a ne-

nepatrnými. Pro budoucnost padá pak ješt na váhu, že s prmyslovým
rozmachem Nmecka roste nám nejmocnjší konkurent v samém týle,

spojen s námi asi 30 a více pípoji železniními, kdežto Anglie byla

a jest nám vždy pece vzdálenjší, a obmezovala svoji prmyslovou pe-
vahu jen na jistá, a velmi rozsáhlá odvtví, zejm. textilnictví a zboží

železné.

Konen ani vzestupný pohyb mzdy nedokazuje, co by si finanní

ministr jím dokázati pál. Jednak je pohyb tento rázu mezinárodního

a u nás cítíme vtšinou jen reflex onoho pohybu, jaký shledáváme v cizin.
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S druhé strany pak je zvýšení toto pouze nominální, kráelo pouze za

zdražením potravin, uhlí a jiných poteb existenních, a jest jím vyerpáno

;

reální mzda, t. j. souhrn užitných statk, jež dlník za penžnou mzdu
svoji si mže opatiti, je dnes sotva vtší, než byla ped zvýšením mzdy
penžité.

*

Exposé Bohmovo došlo také vlídného — jak jinak — pijetí na
burse vídeské. Bursa sice »bolestn pociovala«, že ministr o ní ani se

nezmínil, ale mla jinak dosti podnt, aby mu jeho zapomntlivost milostiv^

odpustila. Ministr slíbil zmírnní poplatkové novely — a stouply ihned

hodnoty stavební ; dal nadji ve smírné upravení otázky investicí u severo-

západní dráhy — a stouply akcie dráhy severozápadní ; z výpotu státního

podílu na zisku severní dráhy odhadovala bursa pízniv oekávanou divi-

dendu —• a stouply akcie Ferdinandky ; ministr prohlásil valutní reformu

za — z nejvtšího dílu — ukonenou — a bursa z toho »erpala osvžení«.

Co byste chtli víc?

*

V náprav mny mají se i letos dle ministrovy pípovdi státi

nkteré kroky akci zakonující. Patrn stažení zbývajících 112 milion zl.

státovek, z nichž na Pedlitavsko pipadá 78-4 miliony zl. a které budou

staženy, jakmile banka zhotoví bankovky desetikorunové, jimiž budou na

as vystídány dosavadní ptky.
Mincí bude letos raženo dvacetikorun a korun každých za

12 mil. K a bronzových mincí za 1"2 mil. K; ze zlatých mincí pipadne
10 mil. K v dvacetikorunách na úet banky Rakouskouherské, která ku
chystanému placení zlatem potebuje zlatých mincí, aby se jimi obh
zasytil. S.

¥r

VEMDLSKÉ, prmyslové a obchodní, statistika vzájemného obchodu ralfousko-
^^ uherského — Úinky zrušení mlecího ízení ve zvýšeném dovozu uherské mouky do Ped-
litavska — Celní válka Ruska s Nmeckem a Severoam. Unií — Agrární cla v Nmecku a

Výsledkem posledního vyrovnání rakousko-uherského jest zízení

úadu pro statistiku vzájemného obchodu rakousko-uherského pi našem
ministerstvu obchodu. Doposud byli jsme pi zjišování dležitých ob-

chodních vztah mezi obma státními obvody íše odkázáni na statistiku,

kterou o svém obchod s Pedlitevskem vedly Uhry již od roku 1882 a

o jejíž správnosti byly projevovány dosti zhusta oprávnné pochybnosti.

Nyní upravena statistika vzájemných tržebních styk i v naší polovici

a nedávno uveejnny poprvé zatímní výsledky její za rok 1900.

Arci není statistika tato bez vady: je pouze prozatímní, oznauje
zboží toliko dle množství a nikoli zárove dle ceny

;
ponvadž mezi obma

státy není ješt hranice celní, zstal nevystižen všeliký znaný transport

silniní atd. A pokud jde specieln o loský rok, zatemují význam sta-

tistiky pro poznání vzájemných tržebních styk mezi obma státy jednak
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znaný dovoz uhlí. z Uher, vyvolaný loskou stávkou uhlokop, jednak

bohatá úroda uherská. Letos pone se již s uveejováním pravidelných

výkaz msíních a od dubna bude udávána prý již i hodnota zboží vy-

vezeného i pivezeného.

S výhradou, že jde zatím jen o množství zboží, ukazuje nám již

první statistika pasivnost Pedlitavska : dovezli jsme z Uher 47" 1 mil. metr.

cent a vyvezli do Uher pouze 21-6 mil. metr. cent, tedy ani ne polo-

viku svého dovozu. Okrouhle o 25^/2 mil. metr. cent vyvážejí tedy

Uhry k nám, více než od nás pivážejí. Již jediné obilí, luštniny a mouka
pevyšují svou íslicí 21 "9 mil. metr. cent o nco veškerý dovoz zboží

z Cislajtanie do Uher. Siln piváží se k nám také — mimo díví, raše-

linu a uhlí, jichž se k nám loni dovezlo z Uher 10 mil. q — rudy

(zejm. železná), železo a železné zboží, píce a zeleniny, nápoje a ne ne-

znané množství výrobk prmyslových ; dále pes 900.000 kus dobytka

jateného a tažného a na 4 mil. kus drbeže. Vývoz cislajtánský do

Uher jest, a i v nm co do množství pevažuje uhlí, díví, železo a mi-

nerální oleje, pece v podstat vývozem státu více prmyslového do státu

pevahou rolnického.

Statistika cenová nezpsobí nám sice pot-ení v tom smyslu, že by

aspo hodnotou náš vývoz do Uher byl vtší dovozu — je naše pa-

sivnost co do váhy zboží pílišná a zboží námi vyvážené je sotva tak hod-

notné, aby tuto diferenci zmnilo v opak, a budeme pasivní siln i co do

hodnoty — ale ukáže zajisté aspo tolik, že Uhry svým vývozem daleko

více závisejí na Pedlitavsku, než Pedlitavsko na Uhrách. A to jak co do

množství a ceny, tak i co do druh zboží, jež vyvážejí, tak konen co

do pomru uherského exportu do Rakouska k celkovému vývozu uher-

skému.

To platí zejména, hledíme-li k nejnovjšímu rázu stedoevropské celní

politiky : ochran domácího zemdlství vysokými cly na obilí a mouku a

cly i hotovým chikanováním pívozu dobytka. Znesnadováním vývozu

uherských produkt zemdlských do ciziny vzrstá cena nechránného
odbytišt cislajtánského pro zemdlství a mlynáství uherské.

Vidíme doklad toho již v prvním msíním výkaze vzájemného ob-

chodu rakousko-uherského za leden 1901. Ovšem nikoli úinkem cel cizo-

zemských, nýbrž následkem zrušení t. zv. mlecího ízení.

V dob, kdy naše mlynástvo a zemdlstvo i celá veejnost byla

ipernou, ale málo svdomitou agitací veštvávána v odpor proti mlecímu
ízení, byli jsme zde v malém hlouku tch, kteí odvažovali se stízlivého

samostatného úsudku, nepokládavše mlecí ízení ani za hlavní píinu
rdousící soutže mlýnských výrobkv uherských v Pedlitavsku ani jeho

zrušení za bezpenou záruku rozkvtu mlynástva drobného. Naopak hlá-

sali jsme, že zánik malých mlýn byl zde dávno ped mlecím ízením,

kterého uherské mlýny — pozdji než velkomlýny Pedlitavské — zaaly
užívati intensivnji teprv od let 90tých, že jde tu vlastn o týž pochod

vývojový, jakému podlehly a podléhají malé pivovary, koželužny, myd-
lárny a jiné obory maloživnostenské výroby, že konen, bude-li mlecí

ízení zrušeno, uherská vláda bu jinými opateními (vývozními prémiemi,
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tarify) svému mlynáství vývoic usnadní, anebo že uherské mlýny, majíce

znesnadnný vývoz do ciziny, vrhnou se zdvojeným úsiUm na trh ped-
htavský a že tedy mlynástvo i zemdlstvo pedlitavské bude poškozeno

práv tím opatením, od nhož si naopak slibovalo prospch a zvelebení.

Ponvadž jsme nechtli kapitulovati ped falešnými, umle skombino-

vanými íslicemi ani ped velkodechými frásemi, vyslovováno vlastenecké

politování, že se našla eská péra, která dovedla ze zadu napadati prospchy

národa, a nžn naznaováno i podezelé spojení s pytlobarony budapeš-

skými. Než — agitace proti mlecímu ízení pohoela theoreticky, a prak-

tický úspch, jehož dosáhla, obrátil se na škodu tch, jimž ml prospti.

Mlecí ízení bylo dnem 1. ledna 1900 zrušeno a zrušení toto pro-

hlašováno za nejtunjší oko na hubené polévce rakousko-uherského vy-

rovnání. Bylo však ješt jako pechodní opatení povoleno, že se bude

do konce prvního pololetí 1900 vraceti pi vývozu mouky do ciziny clo

z tch kvant obilí, která do konce r. 1899 s touto celní výhradou do

monarchie byla dovezena.

Jsme tedy teprv od ervence m. r. úpln prosti mlecího ízení a le-

tošní první (lednová) msíní statistika vzájemného obchodu rakousko-

uherského je zárove první, v niž mžeme úinky tohoto zrušení sledovati.

A ejhle, Uhry k nám za jediný leden 1901 vyvezly o 104.435 m.

cent mouky a 43.373 m. cent otrub více než v lednu 1900, kdy

uherské mlýny pomocí restituce celní snáze mohly vyvážeti pes hranice

íšské. To jest, konkurence uherských mlýn v Pedlitavsku ješt stoupla,

rakouským mlýnm za jediný leden 1901 ušel odbyt (proti losku) bez

mála 2^/2 milionu korun za mouku a otruby, ušlo jim zpracování asi

125.000 m. cent obilí, ušel však také obchodníkm obilním zisk z pro-

stedkování tohoto kvanta obilí mlynám a rolnictvo jest poškozováno

snížením ceny, které toto zvýšené zaplavování našeho konsumu moukou

uherskou zpsobuje.

Myslíte, že tato trapná zkušenost pimje k vtší opatrnosti ve vy-

hledávání nových hesel hospodásko-politických ? Ba nikoliv. Jsme jako

dti, jimž lze podávati hraku za hrakou ; rozbije-li se jedna a ukáže-li

se koudel za pestrými árky a pomalovaným porcelánem, je tu hned jiná

hraka, nemén lesklá a nemén prázdná. A šarlatánové politití i hospo-

dáští, jakmile ucítí, že netáhne již cetka stará, že všetenými analysami

je znenáhla diskreditována, hned chystají novou. Opt zazní starý osvdený
buben a komedie poíná znovu, jen název je jiný a nkteré tretky nové.

Že tu jde o miliony národního jmní, kdo by se o to staral?

Rusko vstupuje v hospodáskou válku s Nmeckem a Sev. Amerikou.

Dne 26. ledna 1901 vyzval pruský snm ohromnou vtšinou 238 proti

43 hlasm vládu, aby pi nastávající nové úprav tržebnopolitických po-

mr dostalo se zemdlstvu zvýšené ochrany celní. Akoliv o celních zá-

ležitostem nerozhoduje pruský snm zemský, nýbrž íšský snm nmecký,
mlo usnesení toto váhu zvláštní jak vlivem, jejž mají pruští poslanci

jakožto lenové íšského snmu, tak etným a mocným zastoupením, jaké

mají agrární interesy i v poslancích jiných zemí, zvlášt Bavorska, tak

i okolností, že pruský ministerský pedseda je zárove kancléem íše n-
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mecké. A hrab Biilovv prohlásil se rozhodn za stoupence znaného po-

mrn zvýšení cel obilních v zájmu dostatené ochrany, zachování a po-

vznesení rolnického stavu nmeckého, a s úmyslem získati touto ochotou

hlasy konservativc pro prplavní pedlohu, zejména pro prplav stedo-

zemský.

Tento obrat nmecké tržební politiky v proudy naprostého agrárnictví

rozeil vlny doma i za hranicemi. Domácí nmetí píslušníci vrstev ne-

agrárních — a zde srovnávali se prmyslníci i dlníci, obchodníci jako

soukromí a jiní úedníci — ukazují, jak z celkového obyvatelstva již jen

37^/q se živí zemdlstvím, SS-G''/^ prmyslem a 11*5"'(, obchodem, že ani

zemdlské obyvatelstvo v pevážné vtšin nemá zájmu na vysokých ce-

nách obilí, ponvadž až asi na 5 — G'',, vtších majitel pdy neprodukuje

ho o mnoho více, než co samo zase k své výživ potebuje, že tedy cla

agrární mají valnou píchu velkostatkáskou, aristokratickou. Prmyslníci

i dlníci svolávají protestní schze proti zdražení chleba, tito dovozujíce,

že již nyní mzda dlnická pevážným procentem vyerpávána jest výživ-

nými a jinými nejnutnjšími potebami existenními, takže by po zdražení

chleba již dokonce nic nezbylo na poteby kulturnjší a životní úrove
dlnictva nezbytn by musila klesnouti, onino pak dokazujíce, že zdražení

potravin bude míti v záptí požadavek zvýšení mzdy dlnické a tím zne-

snadnní konkurence nmecké na trhu svtovém.

Naproti tomu zastanci agrární ochrany — a to nejsou pouze sobetí

interesenti — vykládají, jak nebezpena jest závislost prmyslového státu

na cizin co do zaopatování nejpotebnjšího druhu statk, potravin, v pí-
pad války s mocnostmi, které bu samy k nám potraviny dovážejí (Rusko),

nebo aspo dovoz obilí z ciziny mohou na as ztížiti nebo docela zameziti

(Anglie). Ukazuje se, jak až nezdrav industrialisovala se Anglie, jejíž Achil-

lovou patou v pípad války jest práv nebezpeí vyhladovní. Zemdlství
je prý poád ješt a zstane jádrem národa, hospodásky, kulturn i mravn,
zásobárnou potravin, zdraví tlesného, sil duševních, sval, mozk i cha-

rakter. Zájmy prmyslu i dlnictva musí prý ustoupiti ped zájmy zem-
dlství, hodnota domácí pdy nesmí býti zmenšena nebo zniena. Zdražení

obilí nemusí prý ješt znamenati zdražení chleba; jednak bude cizina

hledt, aby své výrobní a dopravní náklady a své ceny — jako se dje
pi cukru — ješt více snížila, t. j. tedy ono zvýšení cla sama z vlastní

kapsy zaplatila, jednak i obchod prostedkovatelský bude ve vlastním

zájmu hledt, aby ásti dosavadního zisku se zekl a chléb nezdražoval,

t. j. nebude moci celé zvýšení cen obilních pesunouti na konsumenty,
ceny chleba nestoupnou v tom pomru jako ceny obilí.

To doma v Nmecku. Ale jak mají tato projektovaná zvýšená cla

obilní vítati v cizin ? Obchodní smlouvy Nmecka s Rakousko-Uherskem
a Ruskem z roku 1892 byly uzav^eny tmito státy za pedpokladu, že

vysoká obilní cla autonomní budou naproti smluvním státm snížena, vždy
pro by jinak byly Rakousko-Uhersko a Rusko povolily Nmecku snížená

cla na etné výrobky prmyslové ? Jaké kompensace mže Nmecko obma
tmto státm poskytnouti za jejich ochotu v clech prmyslových, nehodlá-li
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pipustiti na svj trh jejich produkty zemdlské? A do Rakouska dováží

Nmecko ron za 470 a více milion marek a do Ruska za 430 milion

marek, 62" ^ vývozu nmeckého pak tvoí tovary prmyslové!
Úvahy tyto daleko více musily dotýkati se Ruska, které má v N-

mecku nejbližšího dobrého odbratele pro svj skoro výhradn zemdlský
export, než naší monarchie, která aspo co do chlebového obilí — a o to

tu hlavn bží — je sama ím dále passivnjší. Rusko také chystá se

k odvet : ješt než zaznly hlasy po celní válce, stžovali si nmetí pr-
myslníci, že následkem vyššího píkazu nedostává se jim na Rusi zakázek,

i když jejich nabídky jsou co do cen i dodacích lht nejvýhodnjší.

A Nmecko zabralo v posledních letech na Rusi takové posice, že by

jejich zniení dlouho nedalo se odiniti, nejen co do exportu zboží, nýbrž

i co do usídlení se nmeckých podnikatel a úedník v ruských mstech,

pístavech, továrnách, obchodech, dolech atd.

Je však takové násilné vytlaení možné, mže se na p. Rusko

obejíti bez tovar a podnikatelských i dlnických sil nmeckých? Ba ano!

zpsobí se sice i ve stát vlastním rzné posuny a poruchy hospodáské,

ale daleko ne takové jako ve stát exportujícím. Vždy eká tolik konku-

rent ochotných, aby nahradili toho, kdo z ucházení se byl vylouen, ne-

hledíc ani k tomu, že odpadnutím konkurenta zvláš kvalifikovaného nebo

privilegovaného mže zemi náhrada povstati vznikem výrob a obchod
vlastních.

Ztracené trhy pak dobývají se dost nesnadno; djiny našich hospo-

dáských styk s Balkánem a Rumunskem jsou toho nejlepším dokladem!

Situace je tím složitjší, že Rusko souasn a díve ješt, pustilo se

v boj se Severní Amerikou. Amerika vybírá totiž celní pirážku z cukru

dovezeného ze stát, které poskytují cukrovarm exportní prémie, aby tím

prémie tyto paralysovala. Platí tedy cukerní státy evropské vlastn cukerní

prémie státní pokladn americké (a anglické). Po dlouhém váhání uvalila

Amerika pirážku tuto i na cukr ruský, což Rusko kvitovalo ihned vyso-

kými cly na nejdležitjší pedmty amerického vývozu do Ruska, zejm.

na ocel. Ponvadž Amerika vyváží do Ruska asi dvakrát více než Rusko

do Ameriky, skoní prý celní válka mezi obma státy dosti záhy na pro-

spch Ruska.

*

Rozpor mezi agrárníky a prmyslníky vynoil se i v Pedlitavsku,

a v prudší míe, než by se bylo pi nedávné ješt zdánlivé smílivosti

oekávalo. Ve Vídni konaly ob strany hluná shromáždní, druhdy až

píliš vášniv vyznívající. Agrárníci — nkteí s tlustými svazky konsulát-

ních zpráv rakouských v ruce — vytýkali prmyslníkm, že nejsou ex-

portu schopni vlastní vinou, malou podnikatelskou energií, špatnou jakostí

zboží, druhdy i hotovou nesolidností atd., prmyslníci zase agrárníkm,

že pro zájmy agrární tžce zápasí nejen na Balkán, nýbrž i na vlastní

domácí pd. Mnoho pravdy bylo na obou stranách.
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C. k. ministerstvo orby — jak známo nejliknavjší a nejpovrchnjší

v uveejování statistických dat o pedmtech svého oboru — uveejnilo

teprv nyní ve výroní zpráv statistická data o báské produkci v Ra-

kousku za rok 1899. Produkce drahokov nemá dle dat tchto u nás valn

významu; zlatých rud vytžilo se pouze 3870 met v cen 62.000 K,

stíbrných 215.500 met v cen 3*7 mil. K, úhrnná výroba zlata obná-

šela 188.700 K, stíbra 3-8 mil. K, rtuti pro erár 2*4 mil. K. Na zlaté

rudy máme v echách 3 podniky (v Jílovém, v Bokovicích u Benešova

a ve Vysoké u Selan) se 127 dlníky, na stíbrné rudy pracovaly ze

22 podnik pouze 4 se 3995 dlníky. Hlavním pedmtem dolování jest

u nás ovšem uhlí a železo. Na tžb kamenného uhlí v Rakousku zúast-

nny jsou zem eské 91'57°o, na tžb hndouhelné 83'25''„. Kamen-
ného uhlí vytženo v Rakousku za r. 1899 v celku 114"55 mil. q v cen
89-4 mil. K (proti r. 1898 pírstek o 5 mil. q ili o 4-64"

„ a vzrst

penžní hodnoty produkce o 7-2 mil. K ili o 8*77''q). Stoupání hodnoty

produkce kamenouhelné jest tudíž následkem stálého zvyšování cen uhel-

ných mnohem vtší než stoupání produkce samé. Z toho pipadá na krá-

lovství eské 40-7 mil. q (35-53"
j,) v cen 29-8 mil. K, na markrabství

moravské 16'1 mil. q (14*097„) v cen 14*47 mil. K, na vévodství slezské

48 milion q (41'95'*/n) v cen 40*52 milion K, celkem na zem eské
104-89 mil. q (91-57°o) v cen 84-83 mil. K. Z veškeré kamenouhelné

produkce eské vyvezeno 13-4"/^ do Nmecka, Itálie a Švýcarska, ostatních

84-6'^*„ spotebováno v tuzemsku. Hndého uhlí vytženo v Rakousku za

r. 1899 v celku 217-5 mil. q v cen 95-167 mil. K proti 210-83 mil. q
v cen 86-98 mil. K, stoupla tedy tžba hndouhelná o 6-68 milion q

(3-177o), její penžní hodnota o 8'18 mil. K (9-41'' J. Z toho vypadá

na král. eské 179-59 mil. q (82*57" q) v cen 69-62 mil. K, na mark-

rabství moravské 1-48 mil. q (0*68° „) v cen 0*56 mil. K, na vévodství

slezské 9909 q v cen 5146 K, iní tedy tžba v zemích eských
181*09 mil. q (83*257^) v cen 70*18 mil. K. Železných rud vytžilo

se v Cechách v roce 1899 6*5 mil. q v cen 3*28 mil. K, tuhy v cen
1*33 mil. K.

Celkem báský prmysl rakouský daleko není tak mohutný jako

v ostatních zemích západo- a stedoevropských a náš podíl na svtovém
ruchu hornickém je celkem nevalný.

Na koovném sjezdu technickém ve Frankfurt n. M. v listopadu 1900
byl poet lidí, kteí pracují pod zemí, udán na 3 miliony osob, jejich

tžba pes 8000 mil. met užitených látek v hodnot asi 8000 milion
marek ron. Rok co rok stoupá množství poklad zemi odatých, ve vždy
vtší hloubky proniká lovk — avšak jen až po jisté meze, dané teplotou,

v níž jest lovku možno pracovati. Nejhlubší vývrt svta (u Parušovic

v Pruském Slezsku) dosahuje hloubky 2003 metry, nejhlubší dl jest Ca-

lumet a Hekla Mine ve stát Michiganském (1502 metry). Teplota, pi
které mže vydržeti pracující lovk, odhaduje se obecn na 40° C; na
kratší dobu snese lovk i vyšší teplotu a ventilací dovede technika umožniti

lovku práci i v hloubkách, kde by to píroda sama o sob nedovolovala.

Rozhodují tu tedy hranice hospodáské : do jaké míry by výtžek dolování
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nahrazoval náklady technických zaízeni, práci v hloubce umožujících.
Pro zlatodoly transválské umožnilo a vyplácelo by se prý dolování i ve

hloubce 3700— 4500 metr. I to jest ovšem nepatrná vrstva veškeré

hloubky zemské; že by však vnitek zem byl tekutý nebo plynný, jak

se dosud za to mlo, novjší bádání o zemteseních prý nepotvrzují. Vnitek
zem je prý pevný a i vulkanism není snad ve spojení s tekutým vnitkem
zem, nýbrž má sídlo v ke zemské.

Z ruchu podnikatelského málo co pozoruhodného. Pedevším úpadek
eské firmy na výrobu koberc, jejíž majitel — z prvu zamstnán byv pi
stavb železniní — stal se z úetního akciové škrobárny znenáhla vý-

hradným jejím majitelem, a když následkem uherské soutže i nepátel-

ského chování dívjších rolnických akcioná škrobárnu, beztoho zadlu-

ženou, zastavil, zídil si továrnu na koberce, vedle které však obchodoval

i s cizími výrobkj' i jiného druhu. Nedostatek odborné znalosti, kapitálu

i odbytu pivodil jeho úpadek.

Veliké úpadky jsou na denním poádku v továrním soukenictví.

Úpadek veliké nmecké soukenické továrny brnnské strhl i nkteré naše

lidi a s nimi i nkteré penžní podniky slovenské, úpadek jiné soukenické

továrny v Roketnici ukázal mezi elnjšími viteli i naši eskou banku
prmyslovou.

Nechceme vytýkati prmyslové bance její nmeckou klientelu, ale

znajíce, že krmí daleko slibnjší naše podniky pouhými » blahovolnými

«

frásemi, jsme pesvdeni, že by v odvtví, jehož ohrožená prosperita již

od posledních 1^'2- 2 let je známa, za týchž podmínek sotva byla eskému
závodu úvr poskytla.

V Písku zizuje se akciová továrna na zbran a stelivo, v Olomouci

koželužna a mydlárna. eská spoleenská továrna na klobouky v Praze

zaídila poboní závod v Lipové na Morav, snažíc se pispti tam k po-

vznesení domáckého prmyslu pletaského, otevela v Praze representaní

sklad a zídila zastoupení v Brn, Vídni, Terstu a Budapešti.

Vláda optn pedložila íšské rad pedlohu o zízení nových železnic

na útraty státní a o stanovení stavebního programu investiního státní

správy železniní. Jako loni jde tu o t. zv. druhé železniní spojení s Terstem

drahou turskou a karavanskou, dále o stavbu tak zvané dráhy Pyhrnské,

o novou železnici mezi Uhrami a Halii, významu tém ryze strategického

od Lvova pes Sambor k uherské hranici, o dráhu z Rakovníka do Loun
a z Hartbergu do Friedbergu ve Stýrsku. Stavební náklad tchto tratí roz-

poten na 241 milion korun. Vedle toho žádá se asi 29 mil. korun pro

místní dráhy, 272 mil. korun na zdokonalení dosavadní sít státních drah

(nové — druhé, tetí a tvrté — koleje, rozšíení stanic, rozmnožení

a zlepšení vozového materiálu atd.). Peníze mají se opatiti vydáním in-

vestiní nebo korunové renty, z níž mají se také obnosem 80 mil. korun

doplniti pokladní zásoby náhradou za zálohy, v letech 1898— 1900 k in-

vestiním úelm železniním z pokladniních hotovostí vybrané.

f
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Co do trati rakovnickolounské byl do vládních vysvtlivek vložen

odstavec, že vláda vším drazem se vynasnaží, aby od zem a j. interes-

sentii dosáhla pimených píspvk. Nevíme, neopírá-li se tento odstavec

již o njaká vyjednávání se zemským výborem, ale nemli bychom dost

ostrého výrazu, kdyby k takovému píspvku našich initel skuten mlo
dojíti. Je linie Rakovník-Louny pro státní dráhy nejenom mnohoslibnou

tratí, nýbrž dokonce nezbytností a nepostradatelnou úlevou pro petížené

již paralelní linie státní. A zem potebuje penz pro jiné vci, než aby

je híšn vyhazovala na úely ležící ryze v zájmu železniního eráru samého!

Tím spíše, když se má tak ohromná ob pinésti Terstu, zemím alp-

ským a — úelm strategickým. Není pochyby, že toto druhé spojení

s Terstem k oživení vývozní dopravy pes Terst, zejm. z prmyslového
severu íše, valn nepispje; že tra tato ponese ve skutenosti sotva po-

lovici toho, na její výnos vypoítává umlým zpsobem železniní ped-
loha vládní, tedy nanejvýš jedno procento stavebního kapitálu; že však

má zajisté veliký význam strategický, jak zejmo z prvního pohledu na

mapu obvodu, jímž jest projektována. O ostatních drahách alpských a kar-

patských pak vláda se ani neodvažuje vysloviti nadji v uritou jejich

rentabilitu, tak že krom stavebního nákladu asi 228 mil. korun na tyto

passivní drah}'- bude potebí ješt roního státního píplatku 5—7 mil. korun.

A to jsou minimální bemena, která se mohou snadn a znan zvý-

šiti jednak pravdpodobným pekroením rozpoteného nákladu stavebního,

jak ukazuje zkušenost s dráhou arlberskou, jednak sloupnutím náklad
provozovacích, jednak konen nepíznivjší situací penžního trhu, to jest

nižším emisním kursem pjky investiní.

To všechno znamená, že novým programem železniním nepatrná

výnosnost našich státních drah ješt se zmenší, že z daní státních budeme
muset na státní železnice ješt více doplácet — a že k té jediné nutné

dráze, kterou nám investiní pedloha povoluje, máme ješt pispti sami!

Byl by to vru hích, neodpustitelný hích!

*

Je vru pokoující, že souasn, kdy má parlament odhlasovati bo-

senské pedlohy železniní, na prospch spojení Budapešti se Soluní, dis-

kutuje se projekt pímého spojení Dalmácie s Cislajtanií pes istrijské

a dalmatské ostrovy pomocí trajekt, jimiž by se vlaky pevážely z ostrova

na ostrov a konen na pevninu. Jsou ovšem trajekty známou vcí mezi

dánskými ostrovy, mezi Dánskem a Švédskem, i na sibiské dráze jezdí se

po bajkalském jezee po trajekt, který se však zde valn neosvduje,
ale pepravování je dost zdlouhavé a složité a zaízení dost nákladné,

tak že bez nutné píiny nikdo nebude takto korigovati pírodu, zizovati

trajekty, když nedaleko leží pevnina.

Pece však nebude snad jiného východišt. Okupovali jsme Bosnu,

postaviU její silnice a železnice, vydržujeme její hospodáství — vše na
výluný prospch Uher; za to zniili jsme si Dalmácii, petrhli její bývalé

obchodní styky s Bosnou a Hercegovinou, zanedbali její pístavy na pro-

spch skomírajícího Terstu a Rjeky, a chceme-li se do ní dostati po želez-

nici — musíme peklenovati šíje moské a dáti se celé míle pevážeti po
trajektech . . .

NAŠE DOBA. R. VIII., . 6. 1901. 20. bezna. 29
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Ruské kruhy zabývají se projektem zízení transbalkánské železnice,

která by nejkratším smrem spojovala erné moe s Adrií. Dráha vychá-

zela by z Varny, tak že by nynjší tra Varna-Plevno-Solie byla prodlou-

žena pes bulharskosrbskou hranici a protínajíc jižní Srbsko, Albánsko

a ernou Horu konila v ernohorském Baru, jehož pístav byl by roz-

šíen. Jde tu nejen o nejkratší vývozní cestu pro ruské obilí, nýbrž

o úely politické.

ekali jsme, že pi jednání o braneckém kontingentu bude také s d-
razem k platnosti piveden požadavek úlev v branné povinnosti, vlastn

v konání služby presenní, alespo pro žáky a absolventy jistých kategorií

školských.

V Nmecku mže býti i jednoroním dobrovolníkem každý dlník

a pomocník, je-li jen vynikajícím pracovníkem ve svém povolání — au nás

donucují se celé kategorie ústav i k nepimeným zmnám uebních

osnov, chtjí-li míti nárok na dobrovolnickou službu jednoroní, která ne-

bývá ani dobrovolnou, asto ani jednoroní a peasto ani nevede k hodnosti

dstojnické. Z kruh úednických vyšla nedávno celá brožura, vyliující

neblahý vliv branné soustavy na volbu povolání a jaksi korumpní úin-

kování její na ústavy vyuovací, a dožadující se rozšíení dobrovolnického

práva a vbec úlev presenní služby a s pochopitelnou reservou i vše-

obecného zkrácení služby vojenské ; veškeré obchodní komory domáhají se

za podntem komory Pražské zkrácení služby presenní pro dvoutídní

školy obchodní a pro celé kategorie škol prmyslových, sama civilní mi-

nisterstva vítala by rázný krok snmovny v tomto smru — ale parlament

nehybný a nemyslící toí se jakoby v zaarovaném kruhu, odtržen od sku-

tených požadavk a zájm lidových, nechávaje vládu hospodaiti, jak se

jí samé uzda, a spokojen, když se nedostalo nic stran jedné jako druhé !

T.

*

SOCIÁLNÍ. Nemocenské pojišovaní v Kakousku 189,8 — Stávkový ruch v Rakousku 190) —
Stávka v Národním Divadle — Stávky^ v cizin — Ceskoslovanská obchodnická beseda —

Ubývání obyvatelstva na eském venkov — Peplování zastaralých obor zamstnání —
Uednická anketa ve Vídni — Osmihodinový den pracovní pro hornictvo v Anglii a rakouský
parlament — Schze pracovní rady — Otto Wittelshofer.

Ministerstva vnitra a orby uveejnila nedávno hlavní výsledky ne-

mocenského pojišování v Rakousku za rok 1898. Dle této statistiky bylo

v Rakousku 1898 úhrnem 3483 pokladen, z nichž však 45 nepsobilo

ješt ani rok. Prmrný poet len pokladen obnášel 2-75 milionu, t. j.

asi devítinu veškerého obyvatelstva rakouského. Prmrný poet lenstva

jedné pokladny obnášel kol 800. Odpote-li se 303.000 osob, které k po-

jištní povinny nebyly, zbývá len k pojištní povinných 2*45 milionu,

z ehož na -ženské pohlaví pipadá 0*4 mil. — poet pomrn velmi skrovný.

Daleko pes polovici lenstva (1-6 mil.) jest pojištno u pokladen okresních

a závodových, u pokladen spoleenstevních je pojištno 0"34, ^u spolko-

vých 0-39, u bratrských (hornických) 0-35 milionu osob. Na echy pi-

padá bezmála tetina veškerých pojištných osob (0-9 milionu), na Mo-

ravu 0*28, na Slezsko O' 12 milionu osob, na zem koruny eské tedy
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dohromady tém polovice všech pojištných osob Rakouska, neítajíc

podniky železniní a paroplavební. Naproti tomu má Dalmácie pojištných

osob pouze 5103, Bukovina pouze 12.459!

Úhrnné výdaje pokladen v roce 1898 inily 22'49 mil. zlatých,

z ehož pipadalo 19" 33 mil. zl. na výlohy pokladen pro leny v nemoci

a úmrtí (12"45 mil. zl. na podpory nemocenské a platy nemocniní, 6'31

mil. zl. na lékae a léky, 0*56 mil. zl. na pohebné), výdaje správní inily

1-74 mil. zl., ostatní výdaje 1-1 mil. zl.

Prmrný denní stav nemocenský inil 61.005 osob.

Dle zatímních výsledk stávkové statistiky za rok 1900 v »Soziale

Rundschau « stávkový ruch loský velice \'zrostl co do potu dlnictva,

zmenšil se však co do potu stávek a závod jimi postižených. Bylo
stávek loni 295, pedloni 311, závod, v nichž se stávkovalo, loni 884,

pedloni 1330, ale stávkujících dlník loni 106.020, pedloni jen 54.763
— znamení, že stávkami postiženy byly loni veliké závody (hornické

a textilní). Na echy pipadalo 37'63''/(,, na Moravu 7'8°',j, na Slezsko

3'05*'/ii stávek, celkem tedy 48 48^/,, všech stávek v Rakousku. Nejastjší

píinou stávek byly opt pomry mzdové a doba pracovní. Ve vtšin
pípad mzdy a doby pracovní dosáhli stávkující úspchu úplného nebo

aspo ásteného. Co do odvtví stávkami stížených bylo nejvíce stávek

v textilnictví (18*'/(,), v hornictví (14**/(,), prmyslu devaském (12-5"/„),

odvnickém (9'5°
(,)

a kovovém (8"5*^/(,). Obrazec tento posunul by se

ovšem, kdyby se odbory adily dle potu dlnictva stávkujícího, ale v tom

smru je úední statistika tato dosud neúplná.

V Praze mli jsme stávku orkestru a sboru Národního divadla. Jako

u vtšiny stávek dlnických, dlouhá nespokojenost s materielním postavením,

vysilující dobou pracovní atd. vyvela konen osobním konfliktem s chefem

opery pro nešetrné prý zacházení s lenstvem. A jako jinde žádána i zde

nejprve jediná smírná ob, propuštní chefa, k emuž teprv pozd pipo-

jeny požadavky materielní, až konen citový pvodní požadavek vbec
opuštn. Nebylo píprav, organisace, fond podprných, stízlivého vedeni

a pod. záruk úspchu. Když pak vci chopily se nepkným zpsobem
nkteré noviny a osobnosti z ohled osobních nebo strannických, byl osud

stávky zpeetn. Nestrannost žádá však vytknouti též správ divadelní

a ješt více nkterým osobám s ní souvisejícím pílišnou velkopanskost,

druhdy dokonce hotové milostpánství, v jakém nejlépe umjí choditi lidé,

kteí, ím jsou, dkují fortun, penzm, ženám a všemu jinému, jenom
ne sob.

Stávka nerozvážn vyvolaná a nerozumn vedená nemohla skoniti

jinak než neúspchem, jejž bohužel odpykají etné existence. Jde však

o budoucnost, a tu, myslíme, je povinností zemského výboru, aby v ústav
tak vysokou subvencí zemskou podporovaném postaral se o nápravu

hmotných pomr nejmenšího lenstva jednak vlivem na úpravu služebních

smluv, zejm. práva výpovdního a disciplinárního, mzdy a doby služební,

jednak pojištním starobním pro leny u pojišovacího fondu zemského,

* 29*
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Z pozoruhodnjších stávek cizozemských zaznamenáváme: Ve váno-
ním období 1900 vznikla generální stávka v pístave janovském, která

hrozila nabyti nebezpených rozmr pipojením továrních dlník v Janov
a místech sousedních. Byla však pomrn rychle po 4 dnech zakonena,
když byla vláda povolila optné konstituování dlnické komory díve roz-

puštné. Skoda, kterou stávka psobila, inila denn 12 mil. lir.

Koncem 1900 vypukla rovnž všeobecná pístavní stávka v Antorfu.

Trvala 14 dní, zpsobivši ztráty nesmírné. Byla ukonena 7. ledna

ústupkem dlnictva. Mzdy dlnictva pístavního obnášejí 4'/^ — 6 frank
denn pi 8V.,hodinné denní dob pracovní s SO^/^ním píplatkem pro práci

po 6. hodin veerní.

V únoru stihla generální stávka i pístav v Marseille; podnt
dala stížnost na nkteré dílovedoucí, kteí prý nechtli zamstnávati cizo-

zemce, požadavky jsou však rázu materielního (pevné mzdy, Shodinná

práce, odstranní práce pes as a v noci).

V dolech Monceau les Mineš vstoupilo ve stávku v druhé polovici

ledna 16.000 horník, v Paíži zastavili na 2 dni práci veškeí zízenci

podzemní elektrické dráhy
;

pravý paížský ráz mla stávka dlník
a dlnic v oboru dámského krejovství — mužští dlníci objevovali se

ve schzích ve fracích a dlnice v toiletách, které jakoby byly objednány

u vlastních jejich zamstnavatel, — v Dánsku vypovdlo službu na

4000 železniních úedník, když jim nebylo povoleno žádané zvýšení

mzdy.

Potšitelné výsledky ukazuje organisace eského obchodního po-

mocnictva v Ceskoslovanské obchodnické besed Pražské. Beseda mla
loni len inných 2998 a pispívajících 380, penžní obrat v roce 1900

inil celkem 124.756 K, odbor mla Beseda v echách 33 a na Mo-
rav 6, jednatelství v Cechách 5 a na Morav 4, nové odbory zízeny

loni v Karlin, Kolín, Rychnov, Uher. Hradišti, Hranicích a Jihlav,

a nová jednatelství ve Valašském a Velkém Meziíí, v Tišnov a v Opav.
V ústedním umísovacím odboru Besedy a eských obchodních grémií

bylo loni 662 míst a 927 uchaze a docíleno 405 umístní — od po-

átku umísování v roce 1883 bylo obsazeno 4412 míst, v útuln Besedy
— jejíž frekvence ustavin stoupá — bytovalo loni 2386 noclehá,
o 1007 více než v roce pedchozím, a nová útulna zaízena loni v Brn.
K úlev nezamstnaných nemajetných len zaízena pracovna, v níž

opatuje se doasné zamstnávání len psaním adres, opisováním, expe-

dicí asopis, skladnickými pracemi, agenturami, pochzkami a j. Beseda

konala loni adu pednášek z morálky a techniky obchodní, z národo-

hospodáství, z t. zv. vd obchodních, ze zbožíznalství, zempisu, litera-

tury, atd. Beseda zaídila v Praze t. zv. vzornou školu obchodní, jíž

bychom vytýkali pílišný poet žactva ve tíd, úastnila se s úspchem
voleb pomocnických do Nového obchodního grémia, do živnostenského

soudu v Praze a pod. Zprávy a j. publikace jednoty trpí pílišnou roz-

vláností a nepehledností.
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Prosincové sítání obyvatelstva ukázalo optn národní nebezpeí,

které nám hrozí z postupujícího odlidování našeho eského venkova.

Ješt nejsou ani známy prozatímní výsledky sítání, a již naše obce a

okresy samy iní bilanci desítiletého pohybu obyvatelstva, bilanci, která

namnoze ukazuje silné pasivum, svdící, že kraj, msto, obec nedovede

uživiti své obyvatelstvo, které pak odchází za lepším výdlkem nebo vbec
za existencí do mst prmyslových, u nás vtšinou nmeckých, a do ciziny.

Obce chudnou, jejich poplatní síla se zmenšuje, a ponvadž výdaje

obecní a okresní stejným tempem neklesají, ba spíše rostou, znamená to

zvyšování pirážek pro zbylé poplatníky a tím opt další ochuzování a

vypuzování.

Nkteré obce obracejí se pak na rzné instance o radu, co initi,

aby obyvatelstvo nacházelo dostatenou obživu domácí. Všeobecn shle-

dává se nutnost vtší pée o prmysl a doporuuje se vedle zizování

podnik na zpracování výrobk rolnického hospodáství (mlékáren, sý-

ráren atd.) adu výrobk, které mají píznivé odbytné pomry, vyhovujíce

souasn žádoucímu požadavku snadného výcviku dlnictva. Jsou to

zejména v oboru konfekním prádlo, nákrníky, ostatní mužská a ženská

konfekce, zejména plátná dlnická, pak zástry, sukn, blzy, s výrobou

knoflík jako vedlejší výrobou pi nkterém z uvedených závod. Z oboru

výroby kovového zboží navrhuje se zízení sléváren, hlavn pro drobné

kovové zboží galanterní, obor u nás úpln zanedbaný a na pívoz hlavn
z Nmecka odkázaný, anebo továrny na zboží plechové (hlavn kuchyské)
a ozdobné zboží klempíské, tedy spojené s kovotlaitelstvím, po pípad
i továrny na stavební kování a pod.

Docela nedostaten jest u nás zastoupena výroba stolního náiní
kovového, jako nož, vidliek, Ižic, dále nžek a pod. V tchto odvtvích

prmyslových zamstnán jest v Nmecku veliký poet eských dlník,
kteí by se dali zajisté sem pivésti v potu k vyuení domácích sil pra-

covních potebném. S touto výrobou dala by se vhodn spojiti výroba

mlýnk na koení, jako i jiné obory drobného prmyslu kovového a stroj-

nického ; s nkolika stran bylo navrhováno zízení lihovaru, škrobárny neb

sladovny, výroba hlinného zboží jemnjšího (kuchyského) dosud rovnž
v znané míe z ciziny piváženého a i plechové a železné zboží emailové

zatlaujícího, zboží emenáského a brašnáského, výroba melasového kr-

miva, v Nmecku velice rozšíeného, zízení továrny na kartonáže (hlavn
jemnjší po vzoru saském, jichž výroba doposud u nás není náležit za-

stoupena a vyvinuta a z daleka nekryje domácí potebu), továrny na klih,

pstování vrbového proutí, dje-li se racionelním zpsobem (jako

na p. v Bavorsku a j.), a jako doplnk jeho zízení továrny na jemné
zboží košikáské, v nmž dosud na pívoz z Nmecka jsme odkázáni. I pi
dnešním naprosto neracionelním extensivním pstování vrby košikáské

dávají lepší prutnice na p. na Mlnicku vtší výnos než pšeniná pole.

Ovšem: v Uhrách poskytují obce za píkladem státu prmyslovým
závodm, v jejich obvod se usazujícím, levn potebné pozemky, osvobo-

zují je na as od obecních pirážek a pod. — u nás obce rovnž za pí-

kladem státu jako úady stavební a policejní prmyslovým závodm kladou

druhdy v cestu všemožné pekážky jako njakému zlu, jež od obce co

možná dlužno odvrátiti.
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Avšak i rozumnjší provozování zemdlství musilo by povznésti

výživnost krajiny a udržovati aspo obyvatelstvo na stejné výši, ne-li

poet jeho rozmnožovati. Tu narážíme však opt na staré thema: nedo-

statené a pi nejmenším neracionelní pHiování naš.eho lidu, zemdl-
ského jako emeslnického, obcí jako jednotlivc. Ne že by naši lidé ne-

byli pilni ; ale jsou daleko pracovitjší pro jiného než pro sebe samy,

peasto bývá výborným dlníkem a šafáem ten, kdo vlastní hospodáství

udržeti nedovedl.

I jiné thema musili bychom opakovati : o hospodáském významu
esthetiky. Ta msta, která ssají tolik mízy z venkova, zase by mnoho
kapitálu jim vracela ; vždy vtší procento obyvatelstva sousteuje se do

mst a v mstech vždy více se vzmáhá doasné sthování se na venek.

A co to také znamená hospodásky pro obec, která se stala letním sídlem

mšan, neteba vykládati. Ale práv tyto dni obec vyzývající k návštv
pírodních krás svého okolí dovolává se okresu a zem, aby odstranily

louže z jejího námstí; a pítel, který procestoval valnou ást Cech, sd-
luje mi z národnostního pomezí, že, spatil-li spravené ploty u zahrad a

vrata u dvor, soudil — a z pravidla dobe — na obyvatelstvo n-
mecké.

Výpoet zamstnání prmyslových, shora uvedený, pipomíná jinou

národní vadu naši : ulplost na starobylých, teba již antikvovaných od-

borech povolání. V Nár. Listech bylo loni dovozeno, že vlastní píinou
výrobního i odbytového chadnutí emesel je nestídmé dávení se dorostem

uednickým. Na p. obyvatelstvo Prahy vzrostlo v letech 1890— 1806 asi

o 9''/(,, s predmstírni o 16"/^, ale v téže dob inil pírost živností krej-

ovských jen v Praze 42'/^ a v jediném roce 1896 dostalo za vyuenou
709 uedník! ezbá v Praze pibylo o 32*'/(,, pomocník ezbáských
o 5l7oj u o 320**/^ a jedin v roce 1896 inil poet u, kteí do-

stali za vyuenou, 40"/q úhrnného potu mistr z téhož roku. A podobn
jest u obuvník, truhlá, ková a v ad jiných starých emesel. Co
s tímto dorostem, jaké zostení krise maloživnostenské skrývá se v tomto

hromadném nadbytku u za asistence úad a spoleenstev, neteba

vykládati.

My však peplujeme i emesla ve Vídni a nmeckých krajích do-

rostem, pro njž nemáme lepšího užití. Dr. Pollitzer vydal loni knihu

o postavení uedník maloživnostenských ve Vídni, která je spracováním

uednické ankety r. 1897 ethickou spoleností ve Vídni podniknuté.

Pollitzer konstatuje, že venkovský dorost vídeského emesla pochází

pevážn z eských díl Cech a Moravy, kdežto na nmecké obyvatelstvo

bližšíli provincií alpských vídeské emeslo vykonává pitažlivost jen ne-

patrnou. Tito eští jinochové ve Vídni národnosti své se odcizují, stávají

se tam Nmci jazykem i smýšlením. Úzké styky, v jaké vcházejí ve škole,

v díln, pi odevzdávání práce s širokými vrstvami obyvatelstva, nutí je

a zárove jim usnadují co nejrychlejší obeznámení se s nminou. Ná-

padno je, že ani nmetí emeslníci z Dolních a Horních Rakous a z jižní
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Moravy neposílají svých syn ve vtším potu na uení do Vídn —
patrn jsou jim sociální pomry vídeského uednictva emeslnického až

píliš dobe známy. — Vedle ech je mezi vídeskými uedníky hodn
sirotk a velmi mnoho dtí nemanželských.

Pirozeno, že eský element, jazyka nmeckého málo a špatn znalý,

daleko he než uednictvo domácí trpí všemi kiklavostmi pomr ued-
nických. Hned na nádraží sbírají agenti mladíky do Vídn píchozí, za-

vádjíce je — kus za zlatku — mistrovi, který práv uedníka potebuje.

Jsou misti, kteí berou uedníky »na sklad«, penechávajíce je píleži-

tostn jiným mistrm za odmnu dohazovaskou. Pocházejíce namnoze

sami z venkova, lákají dorost ze svého rodného kraje, dokud se známost

o vykoisovatelské povaze jej'ch prostedkovatelství píliš nerozšíila.

Uové nebývají od mistr po léta u spoleenstev pihlašováni a ne-

mohou pak ovšem dostati ani za vyuenou. Odtud je poet u a

uednic nkolikrát vtší, než se ve výkazech udává. Ubytování, nocle-

hárny, dílny, strava, zacházení s uni, jednostranný výcvik, vykoisování

un jakožto dlníka v dlené práci k jednotlivým vn stejným úkonm,
obcházení školy pokraovací — ve všem potvrzuje vídeská anketa trudné

zprávy živnostenských inspektor.

V anglické dolní snmovn byl 21. února opt pijat Shodinový

pracovní den pro horníky, který od r. 1892 byl nkolikrát s mnlivým
štstím pedmtem jednání snmovních. Pt šestin horník je pro 8hodi-

novou smnu, proti ní jen horníci northumberlandští a durhamští, kteí

sami pracují 6^/^— 7^^ hodiny denn, nechávajíce však své mladé po-

mocníky dopravovati uhlí na den plných 10 hodin denn.
V rakouské poslanecké snmovn vláda pedlohu o 9hodinné pra-

covní dob, loni neprojednanou, letos nepodala a pilnost návrhu, socialis-

tickými poslanci dne 1. bezna t. r. podaného, byla snmovnou od-

mítnuta.

*

Dne 11. února zasedala konen rakouská pracovní rada. Oznámeno
podání pedlohy zákona o statistice pracovní, usneseno provésti vyšetování

o postavení hornictva v kamenouhelném revíru moravskoostravském, a sice

nejen o pomrech mzdových v dob od 1. ervence 1900 do 30. ervna
1901, nýbrž i o pomrech bytových a životních. Ústední spolek tža
po dlouhém odporu konen pivolil úastniti se šetení, ale jen co do

pomr mzdových. Tím skonila na as oposice uhlobaron, tak poko-

ující pro naši vládu — jak zachovají se pi šetení samém, ukáže bu-

doucnost.

Ve Vídni zemel 21. února Otto Wittelshofer, známý spisovatel

národohospodáský a sociální politik. Byl editelem dolnorakouské eskomptní
spolenosti — ó zpozdilá nmecká Vídni, tys mla bankovní editele,

kteí rozumli politické ekonomii ! — ale odešel do pense, když mu bylo

spoleností vjMýkáno jeho intensivní úastenství v sociáln-politickém hnutí

víc'erském. Ve vjsluJb byl Wittelshofer spolupiacovníkem »Arbeiter-
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Zeitungu«. Ješt nedávno potíral ve valné hromad dolnorakouské es-

komptní spolenosti, jejímž zstal akcionáíem, v ei velice bystré a pádné

návrh na slouení této spolenosti s eskou eskomptní bankou. Bohudíky,

v naší bankovní hierarchii není Wittelshofr . . .
•

V.

ŠKOLSKÉ. Vci školské na íšské rad —Trnní e o školství— Zmenšené vydání v roz-
potu na školství — Žádost haliského uitelstva k íšské rad — Symptomatický hlas

uitelský jDo sestátnní obecného školství —Útoky na školu a uitelstvo v panské snmovn
— Pilné návrhy jdosI. erného — Rozšíení exercicii stedoškolských — Vci školské ve
snmovn uherské — Výnos císae nmeckého o reformách ve školství stedním — Pokusy
o reformu školství stedního na Rusi — Pestávky pi vyuování — Drama »Flachsmann als
Erzieher« —\'olání po zjednodušení nmeckého pravopisu — Povolení návštv vyuování —
Alkoholism mezi žactvem škol obecných — Výstava »Umní v život dítte« —

Trnní e, kterou bylo 4. února zahájeno nové zasedání íšské rady,

vytýká péi o vyuování jako jeden z nejkrásnjších úkol státních. Vláda

slibuje žádati snmovnu za vydatné prostedky na moderní vybudování

vysokých škol ve smyslu nejnovjších vdeckých pokrok a pipraviti také

prospšné reformy v jiných odvtvích, zejména ve školství živnostenském

a obchodním. Z rozpotu íšské rad na rok 1901 pedloženého, vyzírá

však, že vydání k úelm vyuovacím a osvtovým urené je o 160.624 K
menší, než roku minulého. Za to vydání na spolenou armádu a zemskou
obranu zvtšuje se proti roku minulému o 16,296.295 K. Zatím co vydání

na školství v rozpotu znan kleslo, vydání na vojsko ohromn stouplo.

Je zjevem velmi povážlivým, že v íši naší, daleko za jinými státy kultur-

ními v oboru školství pokulhávající, vydání na školství znan klesá, zatím

co vydání na úely neproduktivní tak rapidn stoupá. Nový to doklad

k lomu, že íše naše hledí se vyrovnávati ostatním velmocem jednostrann

potem bodák, nikoli však rovnomrn potem dobe zízených škol a

hmotn i mravn povzneseného uitelstva.

V dalším odstavci trnní ei slibuje vláda zajistiti mravn nábožen-

skou výchovu mládeže a vyhovovati postupem zákonodárství také etným
pilným potebám z oboru správy církevní. Nelze popíti, že tato slova

trnní ei jsou ústupkem stále se v íši vzmáhajícím snahám klerikálním.

Trnní e jest a bude vždy výrazem proud, deroucích se ve spolenosti

státní na povrch.

Na íšské rad podal poslanec uitel Seitz jménem sociáln demo-

kratického sdružení poslanc návrh, týkající se odstranní nehumanního

disciplinárního ízení u osob uitelských na veejných školách obecných

a mšanských psobících a návrh na zmnu § 54. zák. íšsk. z 2. kvtna
1883 (t. zv. školní novelly), dle níž všecko jednání uitele mimo školu

podléhati má týmž zákonm, jako jednání ostatních oban státních a nikoH

jako dnes krutým ádm disciplinárním a jejich následkm. —
Na pomoc k íšské rad uteklo se uitelstvo haliské. Dne 2. února

podal výbor »Towarzystvva nauczycieli ludowych« prostednictvím poslance

Danielaka petici, žádající, aby se § 55. íš. zákona ze dne 14. V. 1869

zmnil v ten smysl, aby plat uitelv obecných a mšanských škol rovnal

se služnému státních úedník XI.—VIII. hodnostní tídy. Petici svou

odvoduje haliské uitelstvo tím, že ani jediný ze snm zemských výše

uvedený paragraf zákona stanovící, že uitel má míti také služné, aby

pl-Qst všelikého jiného zamstnání mohl povolání svému cele se vnovati



457

a rodinu svou dobe opatiti, v život neuvedl. V petici uvádí uitelstvo

haliské, že nesetnkráte již pomoc od zemského snmu své zem bez-

výsledn žádalo. Na 3568 uitelv a uitelek má v Halii pouze 300
až 360 zl. roního služného, ve kterémžto potu je na 1200 osob 10— 15

let s plnou kvalifikací psobících.

Odpor uitelstva proti zemským snmm, oprávnných žádostí jeho

nedbajícím, ve všech zemích stále roste. Jeden z nejrozšíenjších asopis
uitelských »Skolský Obzor« pináší dne 12. února pozoruhodný a sympto-

matický úvodník nadepsaný »Postátnte školství obecné«. Ukazuje se v nm,
kterak »uhntený, bídou zmoený, zneuznávaný, vlastním lidem odstrko-

vaný stav uitelský* úpnliv hlasem volajícího na poušti volá o hmotnou
pomoc. Autonomní poslanci na snmu zemském nedovedli vymoci ani

zmnu krutého ádu disciplinárního. Autonomní místní, okresní i zemské

úady dopouštjí se na uitelstvu kiklavých pehmat a bezpráví, (slánek

ukazuje, že nikdo nesmí dnes uitelstvo zrádcovati, když postátnní škol-

ství obecného domáhati se bude. Uitelstvo, podléhající de facto již dnes

dozoru státnímu, bude moci po sestátnní školství pro lid pracovati vy-

datnji, protože v pípad, bude-li od státu také placeno, nebude mu
v innosti jeho brániti hmotná bída. Touhy po postátnní školství obec-

ného mají v uitelstvu své podstatné píiny a lze bezpen tvrditi, že

tím více porostou, ím tvrdší srdce budou míti ke spravedlivým požadav-

km uitelským autonomní snmy zemské. Poslanci zemští chrání na

zemském snmu kapsy poplatnictva ped zvyšováním zemských pirážek

úpravou plat uitelských, aby tytéž kapsy mohli na íšské rad otvírati

ochotným povolováním zvyšovaných rozpot na vojsko.

V panské snmovn promluvil e plnou prudkých útok na nynjší
obecnou školu a její uitelstvo zemský hejtman vorarlberský Rhomberg.
»Národní Listy« pochválily její autonomní obal. Klerikální jádro její na-

dobro pehlédnuly. Za trochu autonomie spolknula by mladoeská strana

i nejnezáživnjší klerikalism. Na e Rhombergovu reagoval ve snmovn
poslanc posl. Seitz. Vytýkal nynjšímu ministru vyuování chabost jeho

odpovdi na útoky Rhombergovy proti škole a uitelstvu a prohlásil, že

»organisace dlnická je odhodlána zahájiti boj o školu tam, kde ho bylo

zanecháno, aby konen vybojována byla svobodná škola«.

Pilné návrhy na zrušení známých výnos Kielmanseggových z r. 1895
a na zmnu § 54. íš. zák. z 2. kvtna 1883 o disciplinárním ízení

proti uitelm jednající, odvodnil pknou eí eskou posl. erný. Kon-
krétními doklady doplnil e jeho posl. Seitz, který posvítil ostrou kri-

tikou na jednání kesanských sociál vídeských proti uitelstvu víde-
skému. Re posl. Seitze donutila k odpovdi posl. Luegra, vytýkajícího ui-
telstvu sociáln-demokratickému a nmecko-nacionálnímu nevlastenectví.

Posl. Lueger obvioval uitelstvo, že nevychovává dítky kesansky a že

nedodržuje písahu. e jeho vyznla tvrzením, že uitelé jsou tuze drzí

a že by je mlo ministerstvo zkrotit. Nejvtší drzostí uitelstva vídeského
a dolnorakouského ovšem bylo, že vlivem svým pivodilo stran Luegrov
ztrátu nkolika mandát. Pilnost návrhu erného byla zamítnuta. Nejen

na snmech zemských, ale i na rad íšské není pro naléhavé požadavky
uitelstva porozumní.
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Duchovní cviení vícedenní, t. zv. exercicie, vydatné to zízení pro

vypstní klerikálního ducha mládeže stedoškolské, zavádí ministerstvo vy-

uování zvláštním výnosem letos i na paedagogia.

Zatím co v Cislajtanii je príichod snahám kledkálním ve školství

do koán na mnoze otvírán, v Translajtanii prchod tento je peliv stežen.

Ministr vyuování Wlassics odpovídal k dotazu dne 20. února, že vláda

uherská nikdy nepisvdí náhledu, že výchova a vyuování je výhradním

oborem církve, protože by se tím porušila státní svrchovanost'. Církvi se

nebrání, aby pi vychování školním spolupíisobila. Nejvyšší dozor nad

veškerým vyuováním školským musí býti státu zachován. Na dotaz posl.

Tiszy odpovídal ministr vyuování, že ani pi nejvyšším tlaku neodhodlá

se vláda k vylouení nminy z vyuování. Uhi uznávají a respektují

kulturu celého svta, aniž by dávali pednost kultue jednoho národa.

U nás zrádcují politické strany, které jinak mlky trpí nepovinné uení
se nmin u osmiletých dtí škol obecných, eskou stranu lidovou za to,

že domáhá se pro stední školy vedle povinného uení se franin, angli-

in, ruštin i povinného uení se nmin. Bezhlavý šovinism národní

nevidí, že ozbrojiti se jazykem svého nepítele znamená sesilovati svou

posici proti nmu. Nmci na západ uí se povinn ve školách franin,
jako na východ ruštin, tedy eem svých úhlavních soupe. V Hamburku,
Bremerhafenu a v jiných pístavních mstech nmeckých zavedeno jest

na školách stedních ano i ve vyšších tídách škol obecných uení se angliin.

Zatím co stední školství v Rakousku je ve škodlivé, nehybné

stagnaci, je školství stední v Nmecku v živém ruchu oprav. Panovník

sám zasáhnul v obor školství stedního zvláštním výnosem svým, daným
v Kielu dne 26. listopadu 1900. Výnos uvádí hlavní zásady, dle nichž

se ma pi reformách školství stedního postupovati.

Všechny ti kategorie vyššího stedního školství t. j. gymnasia,

reální gymnasia a vyšší reálky mají se státi ústavy rovnocennými. Zvláštní

zetel ma býti brán k ústavm reální vzdlání podávajícím. Vdomosti
reální mají se pokud možno sevšeobecovati. Pi uznání rovnocennosti má
každá z uvedených škol stedních zachovávati svj význaný ráz. Císa
nemá nic proti úsilnjšímu pstní latiny na gymnasiích a reálných gymna-
siích. Zvláštní draz ale klade na pstování angliiny v tchto školách.

Na vyšších reálkách požaduje výnos panovníkv vtší znalosti zempisu.
Pi vyuování veškerém má býti dbáno uznané paedagogické zásady

»Multum, non multa«. Dležité pedmty vyuování nemají býti zanedbá-

vány ve prospch mén dležitých. Pi vyuování etin mají býti od-

stranny nepotebné formálnosti, a ma býti brán zetel k aesthetické stránce

a k pomru antického svta k moderní kultue. Pi vyuování eem
moderním má se ukazovati na píbuznost eí a vésti k porozumní pí-

stupnjším autorm cizojazyným. Pi ub djepisné nemly by se za-

nedbávati dležité partie vku starého a nmecké djiny XIX. století se

svými povznášejícími vzpomínkami a velkými vymoženostmi pro vlas.

Vyuování zempisu mlo by býti podáváno dkladnými uiteli odbornými.

Ve vyuování pírodovdeckém má býti položen draz na experimentování

a názor. astjší exkurse mají vyuování toto oživovati. Ve fysice a chemii

má býti stále pipomínáno praktické užití jednotlivých zákon. Vkreslení

mají žáci osvojiti si zrunost' ve skizzování nazíraných pedmt. Na
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gymnasiích zvlášt ti žáei, kteí se vnovati chtjí technice, pírodním v"
dám, mathematice nebo medicine mají si osvojiti potebnou zrunos

v kreslení. Také výchova tlesná nemá býti ve školách zanedbávána.

Pestávky pi vyuování dnes skrovn vymené, mají býti z ohled zdra-

votních prodlouženy.

Výnos vyslovuje dále pání po odstranní zkoušky maturitní a peje

si dalších pokus ve vyuování dle uebných plán frankfurtského refom-

ního gymnasia, o nmž svého asu jsme na tchto místech referovali.

V celku shrnuje výnos panovníka nmeckého souhrn zásad, o kterých

byla v paedagogických kruzích zavádna v poslední dob diskuse.

Také na Rusi djí se pokusy o reformy ve školství stedním.

V Moskv zízeno z odkazu jisté obanky moderní gymnasium, jehož vy-

uovací plán vypracovali moskevští paedagogové Cojetkov a Njedain.

Hlavní zásady vyuovací, dle nichž gymnasium moskevské je zízeno jsou

:

1. Pravidelná píprava dtí ke vstupu na stední školu. 2. Racionelní

a praktický systém pi vyuování jazykovém. 3. Rozmnožení výklad
z oboru vd pírodních. 4. Roztídní žák na oddlení, odpovídající jich

duševnímu rozvoji a vku. 5. Fysický rozvoj žák dle nejnovjších vy-

možeností hygienických.

Reformní toto gymnasium bude rozdleno na dv vzájemn se ne-

stýkající ásti. V pípravce budou žáci vyuováni franin prakticky.

S theoretickými výklady — franiny — pone se až v I. t. gymnasijní.

V této tíd bude prakticky vyuováno také nmin, s jejíž theorií obírati

se budou žáci až ve tíd II. etina bude nepovinnou a pone se s ní

až ve t. V. Výklad nauk pírodních bude se lišit podstatn od nomen-
klatury jednotlivých pedmt pírodovdeckých. Žáci budou piln pidržo-

váni ku praktickým výkonm v laboratoích a kabinetech. Ve vyšších tí-

dách budou výklady provázeny demonstracemi z anatomie, fysiologie, hy-

gieny a j. Hlavní myšlenkou ruských reformátor jest zdrazniti reální

ráz vyuování, aniž by ráz humanitní v základech utrpl.

O reform stedního školství ruského pracovala také zvláštní komise

za pedsednictví kurátora kavkazského uebného okruhu Janavského.

Plodem práce této komise je elaborát, dle nhož latin má se uiti na
stední škole od tercie a etin od kvinty poínajíc. Obma jazykm má
býti ubráno hodin. Rozšíiti se mají výklady z jazyka ruského, djepisu
zvi. ruského, zempisu a pírodních vd. Nmina a franina mají zstati

na dále pedmty obligátními. I Rusové nebojí se obligátní nminy na

školách stedních. Ze zkoušek podržeti se má pijímací a zkouška na po-

stupnou ze tídy do tídy. Zkouška maturitní má odpadnouti.

O pestávkách pi vyuování a prázdninách školních pojednal v ledno-

vém sešit »Die Umschau« prof. Eulenburg. Pestávky pi vyuování jsou

z hygienického stanoviska nutné. Vyuovací hodina nemla by v nižších

tídách trvati déle než 45 minut a mla by býti od hodiny následující

oddlena tvrthodinovou pestávkou. Také ve vyšších tídách mla by na
tyi hodiny vyuovací pipadnouti 45 minutová pestávka. Více než

5 hodin vyuování nemlo by za sebou následovati. O polednách ml by
býti tam, kde je zavedeno vyuování odpolední alespo tíhodinový od-

poinek. Autor je pro zavedení 2 prázdných odpldn v témdni, dvou-
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msíní prázdniny a odložení konce školního roku ped hlavní prcázdniny,

což v Rakousku je zavedeno.

Hamburský spisovatel Otto Ernst (Smidt) vylíil v posledním svém
dramatu, »Flachsmann jako vychovatel« zvaném, ad uitel jisté školy

nemilosrdnými, ostrými karikaturami, Z kruh uitelských bylo mu vy-

týkáno, že kusem svým snížil školu a uitelstvo. Spor došel tak daleko,

že Otto Ernst byl donucen svoje místo uitelské opustiti. Na výtky ui-
telské odpovdl v »Paedagogische Reform« následujícími slovy: »Ces
a vážnost' uitelského stavu je závislá od toho, jak úkol a práce uitelstva

dle svého významu je oceována a jak uitelstvo dle toho hospodásky
a spoleensky je postaveno. Cest' a vážnos uitelského stavu nezakládá

se na fikci, dle níž všickni uitelé jsou hodnými a moudrými lidmi.

V uitelském stavu jsou práv tak pošetilci a darebáci jako v každém
stavu jiném. Nemže to ani jinak býti, protože i uitelé jsou lidmi.

A každý básník má právo opovržení zasluhující a smšné uitele tak vy-

uovati, jako duchovní, soudce, úedníky stejné vnitní hodnoty. Jak ža-

lostn by na tom býti musilo uitelstvo, kdyby svtlo s jevišt na n pa-

dající tíž snášelo, než všechny ostatní stavy jiné. Bohu díky je na tom

uitelstvo nmecké lépe.«

Také uitelstvo naše ješt nedávno vážn se pobuovalo, když ve

Vilímkových »Humoristických Listech« nebo v jiném podobném asopise

objevil se njaký ten nejapný, hloupý granát proti uitelstvu namíený.

V uitelských asopisech vyrukovalo se hned s celými lánky, naíkajícími

nad podrýváním uitelské autority. Ped nkolika léty ješt dostala ne-

oprávnn v uitelských listech svj díl uitelka Ržena Jesenská za svoji

jinak umlecky bezcennou divadelní hru *V žití proudech«, ze života

uitelského vzatou. Výše uvedená odpov Ernstova je správnou. Pevn
a správn založenou autoritou uitelovou ve škole neotese ani deset diva-

delních her, proti smšnostem a pošetilostem uitelstva namíených.

Ve schzi nmecko-rakouského spolku uitelského pijata nedávno

resoluce, jíž se vláda vyzývá, aby ustanovila pravidla ku pronikavjšímu

zjednodušení nmeckého pravopisu. Vláda rakouská má se k tomu cíli

dohodnouti s vládou nmeckou a švýcarskou. U nás pro zjednodušení

pravopisu horlí prof. Jokl z Brna, který také hlavní zásady pro zjedno-

dušení eského pravopisu podal.

Místo dosavadních veejných zkoušek velikononích na školách po-

volí se ve Schvvarzburg-Sondershausen obanstvu jeden volný den k ná-

vštv vyuování. Obecenstvo bude míti tak píležitost pohlédnouti do

denní práce školské, místo aby vyslýchalo parádní pipravované zkoušky

výroní ve školách. Aby vyuování nebylo v prbhu trvání svého vy-

rušováno, musí se návštvníci shromážditi v síni školní ped poátkem
vyuování.

Školy vídeské dostaly dotazy, kolik žák požívá denn nápoj
alkoholických. Ml se tímto zpsobem sebrati materiál k uspoádanému
sjezdu. Ve mnohých školách konstatováno, že tém všichni žáci i nej-

nižších tíd nápoj alkoholických požívají. 50o/o žactva pije k obdu pivo,

48'Vo víno a 2% dokonce koalku. V dob mimo obdy a veee pili

alkoholické nápoje pouze ti žáci, kteí živí se podomním obchodem, jako

prodáváním sirek a pod. zboží.
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V budov berlínské »Secession« otevena bude v tomto msíci péí
komitétu složeného z uitel, spisovatel a malí zvláštní výstava, vno-
vaná »Umní v život dítte«. Ve tech oddleních vystaveny budou

pedmty k umlecké výzdob školních místností a domácností, umlecké

knihy obrázkové pro mládež. Tetí oddlení »Dít umlcem« obsahovati

bude bohatý materiál dtských kreseb. Katalog výstavy obsahuje cenná

pojednání. Fritz Stáhl píše tu »0 umlecké výzdob školy i domova«,

Vilém Spohr »0 knihách obrázkových*, Otto Feld »0 dítti umlci«.

Mimo to je v katalogu lánek »0 poteb a zpsobu reformy pi vyuo-
vání kreslení«. Redakci katalogu, který vyšel v Lipsku, ml dr. Osborn.

Výstava tato bude výsledkem snah o umlecké vychování mládeže školské.

— rt —

T ITERÁRNi A UMLECKÉ.

Boj o Zeyera.

Pípad, který se stal s Zeyerem, málokdy se u nás opakuje: hned

pi jeho smrti, kdy jindy se spokojujeme s nkohka tesknými elegiemi,

nadšenými projevy žurnalistickými, hrstkou dat a názv knih rychle sne-

sených, vyrovnáváme se pln s jeho inností spisovatelskou, s jeho dílem

životním. O nm jako básníku pronesly již svj soud všecky význanjší
smry literární. Dlouhé jeho odumírání tlesné poskytlo redaktorm aso-
pis dost asu, aby v as objednali obsáhlejší a pesnji odvažující úvahy,

nežli bývá pi nekrologu. Zeyer svým dílem básnickým usnadoval sám
nemálo svým kritikm a essayistm práci : skoro po 30 let byl po mnohé
stránce týž, bez velikého podstatného vývoje. Povšechný soud o nm
byl tedy hotov. Smrt jen uvolnila mnohým péro, že povdli svj soud

otevenji, nežli by byli uinili ješt za jeho života.

Shrnuji pehledn významnjší hlasy, pokud mn ovšem asopisy
a noviny byly pístupny.^)

Všestrann a duchapln nartl reliéf Zeyerv Jaroslav Vrchlický

(v úvodníku »Hlasu Národa« z 30. ledna t. r.). Vychází z pomr jeho

rodinných, k nimž zrovna kontrastem Zeyer vyvinul se umlcem. Mluví

o jeho železné pracovitosti a obrovské píli, o všestranném studiu jazyk,
veliké setlosti a znalosti v oboru kulturní historie, o rozsáhlých cestách

a zkušenostech v cizin. Na cestách vyvinul se v nm smysl archaeologa

a sbratele. Zeyerova poesie je charakteristická bájenou, pímo orientální

fantasií, zálibou v bizzárním a exotickém, vysokým vzletem a snahou po

umlecké dokonalosti. Východiskem Zeyerovy svéráznosti jest jeho exo-
tismus, jenž prostupuje všecky jeho látky, jenž zabarvuje nkdy i nkteré

jeho námty ist eské. Jeho exotismus není vždy exaktní, ale jest vždy

') Pi takovýchto píležitostech ukazuje se naše nedostaten organisovaná
práce literární. Literární lánky zejména v novinách venkovských jsou nám pístupny
skoro jen v kavárnách; veejné knihovny podle svého ádu nemají je z pravidla

pjovati. Chcete-li po trnácti dnech užiti nkterého lánku v takových novinách
k literární poteb, nedopídíte se ho tak snadno, aspo ne bez veliké ztráty asu.
O Zeyerovi objevily se dobré charakteristiky v nkterých venkovských novinách
(na p. v >Pozoru«, v »Moravské Orlici < a j.), ale dnes jsou jako zapadlé.
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poetický, V pozdních letech ustoupil ponkud mysticismu — exotisnius

transponovaný v zásvtí. Pi tchto smrech setrvával s umleckou tvrdo-

šíjností, jež byla jeho silou; vytrval v ní i naproti kritice i naproti obe-

censtvu. Své zásady umlecké hájil zejména obrnnými pedmluvami. Ba
dovedl si utvoit svou obec Zeyerovskou, zejména mezi ženami. Na n
psobil neobyejnou suggescí, snad proto, že je nejmén znal. Poddalo se

mu i divadlo. Základní vlohou však byl Zeyer epikem. Epik v nm asto
ubíjel i dramatika. Proto byl vlastním jeho polem román a epos. Kreslil

»bohatou paletou barev«, ml »svou pyšnou dikci, samý lesk a drahokam*.
Vrchlický pizvukuje závislost Zeyerovu na jeho vzorech —
jako nebyla ješt nikde pizvukována. »V pojímání tchto látek, v ce-

stách, jich zpracování jsme se vždy základn rozcházeli, « praví o tom
Vrchlický . . . »on bral svou látku, kde ji našel, a myslil asto, že její

pouhá transskripce do eštiny jest již prací tvrí ... ale mne vždy
takové pímé obírání starých štp zaráželo. « Proti »libovolnému trans-

skribování starých lejster« Vrchlický vždy prý se bránil. Vrchlický chce

v tom ukázati první píinu svého rozchodu s Zeyerem. Vrchlický dotýká

se ješt Zeyerova ešství. Nepochybuje o nm ani za mák. Ale jeho

»ešství« bylo prý aristokratické, kdežto naše je siln demokratické. U nás

mu bylo vše malé a tsné a nesnesitelné.

A význam Zeyerv básnický podle Vrchlického? »Odešel v nm ve-

liký básník pedevším.

«

Soud Vrchlického o významu Zeyerov, jejž pronesl hned první den

po smrti básníkov, ozývá se hlasn jako echo na jiných místech. Tak
na p. v nekrologu ve Zvonu (. 19. a 20.) od J. B. (Borecký?), Podle

nho » literární význam Zeyerv kotví v epice a význaným rysem reliéfu

jest aristokratinost a exotika. Epinost vlohy Zeyerovy vyznauje jeho

zálibu v minulosti a neosobnost jeho poesie. Epikem pedevším zstává
i jako dramatik. V pojímání krásy blíží se »rart pour rartistm«, »stejn

aristokraticky pojímal umní, stejn vyhýbal se popularit a nenávidl

davy«. Láska ve všech stupních a odstínech je nejoblíbenjší motiv bá-

sníkv; k ní druží se iny rekovné. Náboženství, zvlášt legendární ná-

mty doplují okruh jeho látek. S poátku rozšiovaly se na všemožné

kulty, ale ím dále se úžily kolem jediného ritu, katolického. Zeyer je ve

svém rázu vbec dsledný: vyrostl z romantiky a setrval jí v srdci

i písmu vren proti celému proudu své doby. Od jiných romantik-bouli-

vák liší se hlavn velkou duševní rovnováhou. Jako Vrchlický

i pisatel nekrologu ve Zvonu pizvukuje nepvodnost Zeyerovu : Zeyer byl

více umlcem nežli tvrcem ; látky erpal nejradji z hotového ; s poátku
pedlohy petvooval. »Avšak s postupujícím vkem básník spokojoval se

pouhými parafrasemi, stojícími na pl cest mezi pekladem a pvodní
tvorbou. « »Karolinská epopeje" na p. a »Rustem a Sohrab« »jsou již

takovými pepisy. « Zeyerv zstává jen zpsob výrazu. A tento karakte-

risuje J. B. svorn s ostatními: skvlá e, výrazy vybrané a syté, sloh

bohatý, uritý a malebný, velmi individuální, a formalistou Zeyer nebyl.

Na jeho sloh látka nemá vlivu. V jeho verších leží kus vlašské renais-

sance. —
Velmi blízký obma pedešlým je nazíráním na Zeyera dr. Jar. Bo-

recký, jenž napsal v »Meziaktí« z 8. února jako prolog k slavnostnímu
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pedstavení Zeyerova dramatu »Sulamit« strunou rtu. Borecký klade

Zeyera na tvrté místo po Nerudovi, Vrchlickém a Sv. echovi. Zeyera

charakterisuje v celku tak, jak napsal již do IIJ. d. »C. Poesie« str. 9— 11.

V »Obzoru literárním a umleckém* Borecký zaíná podrobnji rozebírati

» Julia Zeyera jako dramatika*.

V »Osvt« v ís. 3. ro. 31. napsala Eliška Krušnohorská lánek
»Nad hrobem Julia Zeyera. « Spisovatelka ukazuje Zeyera ze svých vzpo-

mínek zejména jako lovka, hlavn v literárním kroužku u Karoliny

Svtlé. Vedle toho pokouší se o karakteristiku jeho. Zeyer vypadl z bž-
ného typu eského literáta, jenž bývá více rázu demokratického; Zeyer je

aristokrat, demokratem je prý jen v duchu humanismu a kesanství. Zeyer

byl pemítavý, blouznivý, zanícený idealista a optimista prosáklý roman-

tismem; jednostranný a jednolitý; byl lovk vnuknutí a citu. Hluboký

mravní pathos vyznauje všecku jeho tvorbu, v níž nemá místa žádná

frivolnost a žádné lehkovážné pohrávání s jakoukoli otázkou životní. Jako

hlavní závadu v tvorb Zej'^erov vytýká nedostatek humoru. Z jedné

scény u Náprstka dokazuje Zeyerovo eské cítní.

Obšírnou pilnou sta, v níž zejména básnická díla Zeyerova utídna
ajednotliv podrobnji rozbírána, podal F. V. Krejí ve Zlaté Praze (. 14 an.).

Zeyera Krejí staví v eské poesii na pední místo po Sv, echovi a Jar.

Vrchlickém. »Dílo, jež zanechává,* praví v úhrnném ocenní, »imposantní

svou rozlohou, neobyejných, vzácných a vybraných poetických kvalit, jest

jedním z nejvyšších vrchol, k nimž až dosud umlecká a duchová kultura

dospla.* Zeyerovo dílo je neasové a protiasové
;
proto nemá pímý vliv

na literární vývoj. Maurice Maeterling je prý nejbližší Zeyerv duševní

bratr, a pozdji pišlý. V Zeyerovi je kus novoidealismu, a romantika

jeho neplynula z programového a theoretického protinaturalismu. Jeho

poesie je odpoutána od asového vývoje literárního.

Poesie Zeyerova je plodem urité zem — naší zem eské
a plodem uritých jejích let. Pes svj exotismus je docela dobe
eská a pes svj zdánliv anachronistický ráz docela dobe moderní.

Krejí vidí Zeyerovu poesii »typickou pro jisté sklony a touhy, pro jistý

druh východisek, která hledá eská duše ze svého smutku, ze svého po-

koení, z mrtvé šedi skutených pomr. « Ráz poesie Zeyerovy Krejí vy-

kládá ásten z jeho pvodu, z jeho vychování, zejména vlivem známé
chvy Zeyerovy a celého prostedí, v nmž žil. Zeyer je aristokrat, ale

chápe lidovou duši v její prosté vznešenosti. Zeyer je exotik, kolorista

a fantastik hotový. Sklon jeho povahy je kontemplativní, anachoretský.

Básnický odkaz Zej-erv Krejí rozdluje na dv skupiny: 1. díla,

v nichž vystihuje a opakuje dané formy, pebásuje je; básník je v nich

vázán látkou i stilovou formou i danou psychologií. Patí sem jmenovit
veliké útvary epické ; Zeyer je zejména pod vlivem staré epiky keltské

a severofrancouzské ; tu vnáší i do našich povstí. Ale ve svých mythech
podává všeobecný ráz indoevropského mythu jakožto projev svého velikého

horizontu kulturního. 2. Do druhé skupiny patí díla, v nichž Zeyer tvoí
více ze sebe sama. Jsou to romány, novelly a všemožné útvary povídek.

V nich Zeyer je samostatnjší; v nich proniká pomrn nejvíce jeho duše.

V nich jest nejsilnji pozorovati jeho vývoj, kdežto v epose je hned ho-

tový. Krejí dovozuje to pak na jednotlivých dílech.
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Zeyer je poeta epický par excellence. Ale lyrické poteby svého

srdce ukájí subjektivní romantikou : sladkou nyvostí cit, neustálým sklo-

nem k arovnému rozkochání, kolébáním se v lahodných snech, tony nhy
a lásky, delikátním poetickým kouzlem scenerií pírodních. Charakteristický

projev subjektivní Zeyerv je emoní pí zvuk, lahoda a barvitost

mluvy. Má neodolatelnou sílu suggesce jiným sdlovat mlžné šero dávno-

vku. Ale nedovede vystihnout naivitu lidového názoru.

Jako erotik Zeyer je v naší literatue jeden z nejohnivjších. On
je romantik lásky, nikoliv její analytik. Jeho láska asto splývá s mystikou

a náboženstvím v jedno. Rád lásku pojímá v nejkrajnjší její vášnivosti,

ale vždy jako záležitost srdce a duše, ne smysl. Hlavním jejím jevištm

je ženské srdce; žena hraje v ní vtší úlohu nežli muž. Zeyer je nejvtší

feminista mezi našimi básníky.

Vedle erotických jsou náboženské motivy nejsilnjší pružinou

Zeyerovy tvorby. Náboženství u Zeyera není víra, nýbrž láska a touha

nebeská na rozdíl od lásky pozemské. Ale náboženství u Zeyera neproniká

jen v kesanském smyslu, nýbrž on zabíhá i do jiných náboženství. Te-

prve pozdji, zejména v »Tech legendách o krucifixu* proniká charakte-

ristický vroucí rys ke kesanskému pietismu. V legend »Inulta« je prý

docela tendence protikatolická (?), tíhnoucí k duchu eskobratrskému. Pi
tom probírá díla jednotlivá Zeyerova toho rázu.

V Zeyerov prose objevuje se charakteristický rys — bolestný
patriotism. Na konec u Zeyera proniká láska k prostému lidu. Chudý

lid je mu v této trudné dob nositelem ešství. V rozboru jednotlivých

dl nejpodrobnji Krejí zabývá se románem »Jan Maria Plojhar«. Chce

v nm vidti jistou píbuznost s Goethovým Wertherem a Wagnerovým
»Tristanem a Isoldou«. Popírá bžný názor, že by byl v Plojharovi zt-

lesnn eský typ dekadentní. Netypický pro dnešní ešství jest i zvláštní

ráz Plojharova patriotismu — je naskrze aristokratické a romantické.

Hlavní sílu tohoto románu Krejí vidí v nálad : jeho nekonený smutek,

vné rozlouení, hrza ped zející prázdnotou a sladká oddanost lásky.

V eské hteratue spisovatel nezná knihy, v níž by bylo více citové ušle-

chtilosti, jemnosti a pýchy.

V »Rozhledech« (. 10., str. 403—406) týž F. V. Krejí obírá si

hlavn heslo Vrchlického — exotismus. Snaží se objasniti je literárn,

historicky a psychologicky, zejména z prostedí, v nmž Zeyer žil. Spi-

sovatel napovídá v této stati, že Zeyer má mnoho rys spolených

s Annunziem,

Za nejmladší smry promluvil o Zeyerovi Jií Karásek »Za Juliem

Zeyerem* v »Moderní Revue« seš. 5., ro. VIL Ze struných rys nej-

charakteristitjší: Zeyer je mu »literárním velmožem«, »hrdou individua-

litou umleckou« ; vytýká jeho básnický a lidský aristokratismus
;

jeho

umleckou hrdost a neodvislost. Celý život a celé dílo Zeyerovo je pro-

testem a bojem proti všednosti reality. Proti výtce nepvodnosti J. Karásek

hájí originalitu Zeyerovu jeho výbrem látky, ist zeyerovským ovzduším

a stilem, které do nich vkládal. Zeyer byl básníkem minula, snu ; ale jeho

knihy jsou výrazem toho, jak na nho psobila pítomnost. Výtvorm
své fantasie propjoval radost barvy, smyslnost tonu. Jeho postavy ovšem

neexistují; Karásek je pirovnává k ženám moderního malíství anglického.
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Hájí pak jejich umleckou pravdivost. Zeyer uml dát figue pravdivý

reliéf vzhledem k prostedí, v nž ji umísoval. V tom Karásek vidí re-

álnost. Ovšem ta realita jest umlá, fiktivní; tu jde však o vnitní
pravdivost, ne o vnjší. Zeyerv smysl pro realitu spisovatel vidí ze-

jména v »Domu u tonoucí hvzdy «, kde je zachycena suggestivn hrza
pechodu. Zeyer je epik, proto je v román jeho síla. Je plastik, pro

hudbu slova nemá smyslu. Jako dramatik Zeyer nenašel svého jevišt.

Jeho dramata jsou krásné knihy, jež každé provozování jen profanuje.

Strana klerikální pirozen pi Zeyerovi pizvukuje jeho katolictví,
jehož zesnulý dával tolik na jevo (modlil se prý podle Obnovy na p.
v nedli a ve svátek v chrám ve Vodanech rženec). K. Dostál-

Lutinov pivsil k úmrtí Zeyerovu v Novém Život (. 3.) kus chlubné

historie svého asopisu a pi Zeyerovi se svezl, aby hodn malichern
vztýil ped svými ctiteli svou osobu. Proti strunému vystižení celkovému

(»aristokrat«, »exotik«, »mystik«) K. Dostál oznail ho »krásným ci-

zincem, jenž se zvuným varitem a bájemi vzdálených a vzdušných zemí

pišel do naší vlasti « (t. j. =i »poeta exotik«). K jeho vývoji p. K. Dostál

klade váhu na jeho pátelství s Bílkem — jeho díla prý z posledních

šesti let »jsou prodchnuta duchem Bílkovj'm«. Zeyerv pomr k Bílkovi

osvtlují ponkud úryvky »Z list Julia Zeyera sochai Fr. Bílkovi*

v Kvtech (beznové íslo, str. 389 a n.).

Nejzdrženhvji postavili se k poesii Zeyerov oba kritikové »Casu«
(v »besed« v ís. z 31. led. 1901 a v »Besedách asu« v . 19., str. 152).

Feuilletonista (v . 31.) konstatuje o nm, že byl pijímán všemi smry
a vrstvami naší literární obce ; ale stejným právem mohly se všecky po-

staviti proti nmu. On však nikomu nepekážel, proti niemu a za nic

umlecky nebojoval (?), netvoil školy ani proselyt — byl bez tenden-
nosti, stál zcela stranou se slabounkou výrazností své básnické indivi-

duality. Poesie Zeyerova jest poesie sn, páry a mlh. Skutenost pro nho
neexistovala, neml pro ni smyslu. asto máme pi tení jeho knih v-
domí, že o nco zápasí, že se muí njakým svým vnitním faktem ; ale

jemu jako lovku málo myslivému (?) a filosofickému unikají jeho vývody
pod rukama — zanikají v mlhách, pízracích a obrazech jeho fantasie.

Umleckým obsahem — látkou, koncepcí i stilem — je Zeyer velmi

chudý a jednotvárný. Stále tytéž postavy s týmiž city a vlastnostmi, táž

invence, a zvlášt stejné obraty a obrazy. Zeyer sám jednotvárnost svého

díla, niím podstatn neobohacovaného, snaží se obnovovat a ohrožovat

tím, že se hledí vpravit v rzné stily cizí : norský, japonský, ínský, bi-

blický, trouverský. V imitacích toho druhu kritik nevidí nic jiného »nežli

pestrou nezcelenou mosaiku pejatých obraz, metafor a píbh s vlastním

nemnným fondem«. Dílo Zeyerovo je pro nho« smutné svou absolutní

odtržeností od života, svou neschopností vystoupit ze zaarovaného kruhu,

svými nerozešenými a nepostižitelnými problémy, svou touhou a snahou

o nco vn marného a vzdáleného*.

Strunji narýsována podoba Zeyerova v »Besedách Casu«. Spiso-

vatel vytýká jeho osamocenost v eské literatue, jeho klášternické záliby,

nezdravý cit pro kostel, církev katolickou a mariánský kult, exotické zá-

liby a exotickou poesii vlastní. »Ráz jeho umní není národní vbec,
zvlášt pak není eský ; mohl se objevit v kterémkoh národ a byl by

NAŠE DOBA. R. VIII., . 6. 1901. 20. bezna. 30



v nm stejn cizí, osamocený. Soudobý život, naše otázky eské, pro-

blémy sociální takka pro nj neexistovaly. « Všechen jeho zájem jako

spisovatele naplovaly romantické, krásné smyšlenky, dobrodružné dje a

mythy všech vk i národ. Co plnilo jeho nitro, to nikomu nepovídal.

Vykikovat své bolesti píilo se jeho aristokratické vzácné povaze. tená
nemohl k nmu vstoupit v živý pomr. »Nevidrs lovka s lidskými

zájmy, s láskou a nenávistí, s vášnmi a tendencemi, se slabostmi a si-

lami, a to práv, aspo nás, od Zeyera odcizovalo. Plachý duhový pták

z neznámých konin, neznámo kam letící.

«

Zajímavo je stopovati, která díla jednotliví kritikové kladou z peet-
ných prací Zeyerových nejvýše — pokud se o to pokoušejí. Vrchlický

cení nejvýše román »Jan Maria Plojhar*. Vedle nho prý »Ondej Cernyšev«,

nkteré z menších novel a »Obnovených obraz « zstanou nejzáivjšími

skvosty naší literatury do vk budoucích. Pisatel nekrologu ve Zvonu
naproti tomu míní, že »Vyšehrad« a »Roraán o vrném pátelství Amise

a Amila« náležejí k nejlepšímu, co vyšlo ze Zeyerova péra«. El. Krásno-

horská pokládá za nejcharakteristitjší z jeho odkazu básnického »Kroniku

o sv. Brandanu« a »Karolinskou epopeji*. Spisovatelka míní, že v Karo-

linské epopeji »vyjádil básnické své ,já' s nejvdomjším drazem« a že

»celá bytost Zeyerova nalezla ve velebásni Karolinské nejvrnjší výraz.

Vrchlický, pisatel ve Zvonu a Krejí zrovna v tomto díle vidí Zeyera

nejzávislejším a nejmén individuálním. Krejímu, subjektivn, je nejmilejší

»Jan Maria Plojhar«. Vedle nho klade »Obnovené obrazy«. Vedle tchto

oznauje superlativem »Z letopis lásky«, že patí »k nejlepším básnickým

inm Zeyerovým* ; »Kronika o sv. Brandanu« že je »nejzajímavjší dílo

Zeyerovy epiky náboženské* ; »Sestra Paskalina« »jedno z nejryzejších

a nejzladnjších dl«.

Zeyerovo úmrtí dalo vznik hojným osobním vzpomínkám na básníka,

»Zvon« zahájil v . 20.— 23. vzpomínky svých spolupracovníkv »Vzpo-

mínkami na Julia Zeyera* od dvrného pítele básníkova z Vodan,
F. Heritesa. Pro Zeyera je tam mnoho charakteristických rys, jež jeho

básnickou innost dost asto vysvtlují, ale v nejednom pípad ješt více

zahalují. Po nm pichází na adu se svými vzpomínkami již mén výraz-

nými Ad. Heyduk. Nejnovjší podrobný seznam spis Zeyerových (vedle

vzletného úvodníku nekrologu a strunjší biografie pinesla »Politik«

v . 30. z 30. led.)

Smrt Zeyera pinesla nám též obšírnjší essaye. Za takovou lze

pokládati sta F, V. Krejího, kterou jsme již stopovali. Síe a více

biograficky je založena studie Jar. Kamfra v » asopise es. Musea*

(1901, str. 36—48). V ásti dosud uveejnné seznamuje nás biograf

s ra90vým pvodem Zeyerovým (matka jeho byla z židovské rodiny), sjeho

mládím, vychováním, jak na nho psobilo celé okolí jeho, zejména

Stará Praha a její minulost, cesty; Zeyer doveden až k svému vystoupení

na veejnost. Prostedí, v nmž žil, vylíeno kulturn historicky s detaily

asto velmi podrobnými.^)

^) Aspo pi korrektue chci upozorniti ješt na studii F.X. Saldy o Zeyerovi,

jejíž první ást je vytištna v práv vyšlém beznovém ísle »Ceské Revue*.
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Nadepsal jsem svj lánek »Boj o Zeyera«, Ale když jsem se probral

všemi vývody jednotlivých posuzovatel Zeyerových, vidím, že v posuzování

básníka samého se tolik nerozcházejí ; našli pi nm znaky v celku docela

podobné. V em jsou si však vzdáleni, je spíše individuální pojímání

umní vbec. Práv Zeyerv zvláštní smr básnický, a on sám byl

málo výbojný, dráždí kritika jako pi málokterém básníku, aby k nmu
zaujal své subjektivní stanovisko, aby pi nm promluvil o úkolu umní.

Zeyer je odvislý od svého tenáe, jak to snad jen nacházíme u nej-

novjších smr. Míval jsem píležitost mluvit o Zeyerovi s lidmi, kteí

nejsou s to, aby z nho petli snad jedinou stránku; naopak je zase mnoho
tená, kteí dovedou Zeyera zrovna hltat. Totéž jeví se patrn u jednot-

livých kritik. A pak ješt jedna vc : jsme zvyklí dnes hledat básníka

víc nežli kteréhokoli jiného umlce jakožto bojovníka za nové idey a snahy,

jako ešitele tžkých problém. Takové nazírání na umní básnické má snad

dnes poád ješt více zastanc. Od malíe na p. této ideovosti ve smyslu

rozvoje kulturního nežádáme. Boeklinovi na p. docela podobný smr
v umní, jako jej nacházíme u Zeyera, nic nevadí, aby nebyl poítán mezi

nejvtší malíe souasné. —
Ml bych na konec povdti svj názor o Zeyerovi. eknu upímn

:

netroufám si. Mohl bych íci to, co ve mn zstalo jakožto výslední

dojem po petení jednotlivých dl Zeyerových, která jsem ítal ješt

k tomu ve velmi rozliných dobách svého vku. Ale takové dojmy vyslo-

vila vtšina tch, kteí se práv o Zeyerovi dali slyšeti. eknu jen, že

patím k tm, kteí se poddávají básníkovi, u kterých dosahuje plnou mrou
dojm, jež chtl v tenái vyvolati. Pizvukoval bych tedy podle svého

subjektivního stanoviska zrovna tuto velikou sílu emoní Ze3''erova umní.
Ale pro ocenní Zeyera pokládám za nutné hlubší studium k vli

vdetjší analysi jeho díla básnického. Tyto nesnáze, zdá se mi, mli
také essayisté a kritikové, kteí psali práv o Zeyerovi. Skoro napoád
namáhají se umní Zeyerovo vystihnouti eí siln obraznou, asto i fráso-

vitou. Ovšem až na nkolik hesel o Zeyerovi již ustálených nebo te
pidaných (aristokratismus, exotismus, mysticismus, romantismus). Ta ne-

snáze vychází asi z básníka samého.

A pak ta holejší hesla nejsou také tak samozejmá. Uvedu píklady.

U Zeyera konstatuje se jeho závislost na vzorech. Ale jak se jeví tato

závislost? Látkou? V invenci ? Ideov? Ve výraze? atd. Tento rozbor pece
pro poznání ducha básníkova je dležitý. Anebo uvedu nejvýznanjší
vlastnost, romantismus. Že je Zeyer romantik, je každému patrno, kdo
z nho dost málo etl. Ale jaký je romantik? To se objasnit nepokusil

nikdo. Je to pouhá kopie romantiky stedovké, pi níž pro Zeyera nic

neexistuje, co duch lidský vytvoil za posledních 800 let? Je pod vlivem

moderní romantiky nmecké? francouzské? anglické? atd. Je jeho roman-

tism pouhý otisk dosavadních podobných smr? i pidal jim nco ze

svého, jako romantismy moderní? Je to pouhý romantismus knižní i
docela podobné disposice duševní zachycují se z mnohých smr, s nimiž

pece básník byl dobe seznámen, práv na tomto? Myslím, že v romantice

našel pravý ohlas své duše. Aspo tomu svdí jeho život. Touha jeho

hnala ho v ta místa vzdálená, jež poznal ze starých vypravování roman-

tických a tam studoval vše, co se vztahovalo zrovna k romantice. A jiný

30*
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dvod : romantik Zeyer koní jako mnozí romantikové nmetí— v tsném
pilnutí ke katolictví jakožto hlavnímu ideovému projevu stedovkému.

Šel v nj bez výhrad, docela orthodoxn. A takové otázky mli bychom
ješt v mnohých podrobnostech: co do konstatovaného koloritu, co do stilu,

co do výrazu, jak tuším F. X. Salda již pi vyjití studie Voborníkovy

o Zeyerovi (z r. 1897) ve své kritice upozornil. A práv tak žádají v-
deckého rozboru sporné stránky Zeyerovi poesie ; na p. je-li v ní pece

projev eského ducha a života ili nic atd. 'Je.

Hudební.

Letopisec konce starého a zaátku nového, dvacátého století zazna-

mená dvojí tžkou ztrátu, stihnuvší hudební svt úmrtím dvou vynikajících

skladatel: Zdenka Fibicha a Giuseppa Verdiho. S nimi odešli

pední zástupci dramatické tvorby poslední tvrti XIX. vku, pedstavitelé

dvou rzných hudebních kultur, vonné, ohnivjší, ale také prchavjší

jižní — a drsné, mranjší, ale trvalejší kultury severní, zástupci dvou

hudebních svt, proti sob nejednou zásadn stojících — románského

a eskoslovanského. Píznané národní vlastnosti a povahy dvou piemen

projevily se v tchto dvou umlcích pes všechen vliv souvké osvty
evropské, stírající dnes všude rozdíly národní.

Verdi byl istokrevný Ital, odchovanec staré, vysplé a cizí vlivy

jen v nezbytnosti pijímající osvty románské, Fibich uvdomlý, pro du-

ševní rozvoj a úspch mladé, kvasící osvty eské žijící, ale v duchu n-
mecké osvty vychovaný Cech. Umlec budující na základech a dosaženými

prostedky západní hudby umní nové, eské, žel, vlivem vychování a ce-

lého spoleenského prostedí nepoznavší úpln duchovní souvislosti, jednoty,

pvodu a djin ostatních národ slovanských, by na nich tím úspšnji
mohl dovršiti ideál všech Slovan : vlastní, svérázné umní slovanských

plemen, V té vci na díle poatém Kížkovským, Smetanou a Dvoákem
Fibich zdárn a úsiln pokraoval a je povznášel, ale nedovršil, nedokonal.

Verdi a Fibich byli dramatiky z boží milosti. Ale tím koní jich

spolená, tvrí vlastnost. V ostatním jest mezi nimi propast rozdíl nejen

plemenných, ale i ryze osobních. Duch Verdiho byl proti Fibichovi jedno-

stranný, ale hudebn rozhodn bezprostedn tvoivjší, plodnjší. Fibich

byl mén plodný, ale za to hloubavý, všestranný, rozvážný, opravdový

a svoje vlastní plody písn soudící a rozbírající. Srdce a um byly v jeho

tvrím díle rovnovážné. Rozboru vlastního díla Verdi dlouho neznal —

-

ni v stáí, ješt ped »Otellem« a »Falstaffem«. Jeho tvrí síla spoívala

hlavn ve zpvu. A práv Verdiho výron zpvnosti a vrnost v pilnutí

k hudb dramatické, hlavn k zpvu a jeho nositelm, zabezpeovala mu
vždy a všude píze, uznání a lásku vrstev nejširších, pes astou u nho
jevící se mlkost, všednost a routinu.

Celá novodobá hudba dramatická, Wagnerem poínajíc, pešinuvši

tžisko hudební na symfonický orchestr, polyfonii a písnou deklamaci

slova, prohešila se nejednou citeln na pirozeném právu a zákonech
zpvu. A Fibich, proti Verdimu k nemalé újm svého plného umleckého
úspchu, sám šlapal nejednou právo a zákony zpvu lidského. Konen
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v poslední dob své innosti vždy jasnji a plnji uznával tíhu svého ne-

dostatku a snažil se ho odstraniti ne z ústupku, ale ze skuteného pe-
svdení, nabytého vlastním vývojem, poznáním, životem.

Nejen Fibich, nýbrž i autor »Troubadora«, »Rigoletta« a »Traviaty«

zmnil svj umlecký názor na stará kolena. I on ve kmetském vku
poznal, že pouhý, lahodný, na bezprostední úinek a zálibu davu úin-
kující zpv není duší a kostrou dramatického umní. Poznal, že do pruž-

ného, ale slabého kmene svtové slávy a prvenství národní opery italské

opely se ze severu prudké, silné vtry nových reformních idejí. A tak

staiký Verdi, po celý život stejn zbožovaný, na rukou obecenstva no-

šený, stejn velý a ohniv, unášiv zpívající a stejn povrchní ve své

první jako dvacátépáté opee, chtje zachrániti slávu svoji a s ní slávu

dramatické hudby vlaské, uznal vehkost, pevahu, sílu a vznešenost umní
Wagnerova a sklonil ped ním konen šíji »Otellem«, »Falstaffem«

a »Stabat mater «. Pro Wagnera byla poklona a uznání kmeta Verdiho

tím estnjší.

O Fibicha byl a bude ješt dlouho spor. Jsa z nejhlubšího pe-
svdení mužem pokroku, smuje k novým metám umleckého rozvoje,

Fibich nebyl a nemohl býti pochopen rázem v širokých vrstvách obecenstva.

Neznal ústupk a tedy nepožíval jako Verdi pízn davu. Zjevem nepo-

mrn žalostnjším bylo, že nebyl dlouhou dobu chápán a cenn jako

duch pokrokový a svérázný ani lidmi skuten osvícenými. Vzbudil i tu

kupy nejnespravedlnjších pedsudk. Kivda páchána ješt nad jeho

chladnoucí mrtvolou výtkou — eklekticismu. Pravda, na Fibicha psobily
vzory a vlivy dl svtových umlc. Ale ty psobily na nejvtší svtové
duchy, jak sám o sob oteven tvrdíval veliký tvrce »Fausta«. Totéž

platí o Verdim jako o Fibichovi. Oba misti nepodlehli vlivm slep,

rabsky. Zachovali si svoji umleckou osobitost, a — dle slov Goetheových

v jedné z jeho rozmluv s Eckermannem — »mli schopnost rozeznávati

a volit', vidné a slyšené vlastním duchem oživovati a vlastní
schopností projevovati*. Umlecké, svérázné osobitosti Fibichovy nelze

popírati.

Fibich, by nebyl veleduchem prvého ádu, ml své ryze osobité

hudební rysy. Dle nich poznává ho každý, nemluv o dovršeném, hloubkou

a rozsahem monumentálním jeho scénickém melodramatu. Zde dospl Fibich

významu svtového. Nový, rozsáhlý melodram žádal také nových hudebních

myšlenek, tvaru, výrazu. Fibich si ho našel a jeho stopa v djinách umní
je trvalá a nesmazatelná.

V opee eské Fibich nedostihl výše Smetanovy. Ani pi své oste

vyhranné pokrokové snaze. To dlužno íci také o jeho posledním díle,

opee »Pád Arkuna«, první novince operní za nové správy »Národního

divadla«. Slohem, tvarem a šastným souladem v použití všech dramatických

prostedk šel Fibich v posledním díle svém proti pedchozím skuten výše.

Také myšlenkov mistrným postižením a hudebním zobrazením zápasu

svta kesanského s pohanským podal Fibich dílo zralé, uznání hodné,

ale pece v základní ideji jednostranné. Fibich — ne vlastní vinou —
ale vychováním a nedostaten u nás vyvinutým, skuteným duchovním
stykem s ostatním svtem slovanským nepostihl hudebn podstaty velikého

národního zápasu dvou plemen povahou a bytem rzných, obranného boje
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baltických Slovan s vyhlazovacím svtem nmeckým. Zápas ten vidl

on — jako libretistka — pouze v náboženství. Sel s ní, snad bezdn,
pes djiny pohanských Slovan v Pobaltí a seslabil tím znan základní

hodnotu svého díla.

Není-li význam a hodnota Fibichova ani u nás ješt náležit oce-

nna, možná smle íci o Verdim, že dílo jeho ped »Otellem« bylo ne-

zasloužen peceováno.
Starý verdism zstavil svojí šablonovitostí a ústupky vkusu obecenstva

v celé Evrop ješt dnes stopu nevyhlazenou, ale neblahou. Verdism,

zvlášt v letech šedesátých a sedmdesátých, škodil zdravému, úspšnému
vývoji dramatické hudby nejen u Nmc, ale zvlášt u slovanskj^^ch národ.
U nás, .v echách, zvlášt za Smetanovy innosti dirigentské, dusil ho

úžasn. Proti verdismu a jeho oblib v širokých vrstvách divadelního

obecenstva byli siláci ducha jako Smetana v Cechách a na Rusi Mu-
sorgskij, Balákirev, Rimskij-Korsakov nuceni skládati na as zbra a nabrati

nových sil. Dnes je pílišné uctívání verdismu vcí nejen neodvodnnou,
ale zbytenou. Vzdalo-li eské obecenstvo v posledních dnech innosti

bývalého družstva »Nár. divadla« živým, upímným potleskem na jevo svoji

lásku, obdiv a zálibu k »Traviat«, je vtom vidt moc tradice ve vkusu. Avrátí-li

se týž zjev pi »Troubadouru«, chystaném novou správou »Národního

divadla«, bude to jen svdectvím úpadku vkusu obecenstva eského a ma-

lého pochopení, ocenní a vžití v ideje velikého bayreuthského reformátora,

Wagnera, a prkopník jeho snah u nás, Smetany a Fibicha, snad jen

ze zvyku a z pemluvení vychvalovaných. Starý verdism a neúprosný

wagnerism byl vždy vodou a ohnm. Jsou to nesmiitelné živly umlecké.

S kmetem Verdim odešel na vnost hlavní sloup a chlouba hudby
románské. Zbývá dnes Saint-Sans. A ten nedostihuje hloubky ni výše

trojice nejvtších soudobých skladatel: Dvoáka, Rimského-Korsakova

a Griega.
*

eské umní dobývá vtších a vtších, nových úspch za hranicemi.

O. Nedbal proslavuje se jako pední eský dirigent, z nejlepších a nejna-

danjších, jaké má dnes Evropa. Ze skladatel eských, za hranicemi

uznávaných, nové vnce odnesl mladý Jos. Suk z Ameriky, Nmecka,
Belgie a Ruska. Skrovný dosud kroužek za hranicemi pijatých eských
umlc rozšíil moravský skladatel — Vítzsl. Novák. Svými komorními

díly dobyl si nepokrytého uznání hudebních kruh v Berlín a ve Vídni.

Na Rusi hnuly se letos neoekávan silné ledy pedsudku k eskému
hudebnímu umní. Odplovaly do moe minulosti. Návštva ruské umlkyn
paní Gorlenko-Doliné, skladatele a hudebního kritika »Nového Vremene«

p. Mich. M. Ivanova v Praze, polemika »Samostatnosti« s hudební kritikou

ruskou, zvlášt s Vladim. Baskiným a Ivanovem, horlivé úsilí paní Doliné

o šíení a úspch e^ké hudby na Rusi poádáním eských koncert a po-

zváním ady eských umlc: paní R. Maturové, »esk. kvartetta« a pán
Osk. Nedbala, Jos. Jiránka, Em. Ondíka a Bohm. Ptáka do Petrohradu

a Moskvy — to vše mlo blahý vliv na vzájemný osobní a duchovní

styk eskoruských umleckých kruh hudebních a zmnilo úpln názor

ruské hudební kritiky a obecenstva o eském umní. Dnes, bohudíky, není

a nebude již na Rusi — ni pezíráno, ni nepochopeno.
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Nejvtším umleckým inem v Praze v letošní zim bylo provedení

cyklu všech tak zvaných reformních oper Christ. Glucka, prvého hudebního

dramatika, v pražském nmeckém divadle. in jeho editele zasluhuje ne-

omezeného uznání. Hmotný zisk nemohl býti žádný. Stáí geniálních dl
velikého reformátora nezvyšuje umlecký požitek širokých vrstev prmr-
ného divadelního obecenstva. Velké, ale klidné, z hlubin lidské duše vy-

vážené umní Gluckovo a jeho tém pldruhým stoletím znan sestárlý

zevní útvar — nemže dnes psobiti na široké vrstvy odkojené a oslnné
krvavými, novodobými dramaty verist italských. Úast nmeckého obe-

censtva na cyklu byla poetn pramalá a byla by ješt menší bez úasti

dosti zastoupeného obecenstva eského. Provedení však nestálo na výši

umní Gluckova. Chvat pípravných prací, vdomí, že díla ta nebudou

trvale na poadu, že pežila již své poslání, zcela jiný sloh novodobé

skladb}'' a zcela jiná škola zpvu, v naší dob tak pokleslého — to vše

zstavilo v provedení dl Gluckových na nmeckém divadle rušivé stopy.

Pouhá ukázka obrozenského díla Gluckova, ale perliv, znamenit prove-

dená, prospla by více než celý cyklus. •

Opera eská za nové správy mistra Karla Kovaovice nemže se

pochlubiti takým inem jako divadlo nmecké. Provedeny pouze dv no-

vinky: Fibichv »Pád Arkuna« a Massenetova lyrická opera »Werther«.

Ale za to dlužno s povdkem uznati, že v provedení jednotlivých známých
již dl jde Kovaovic do hloubky a zevrubnosti. Orchestr poz-vedl a —
sám výborný znalec zpvu — mní úspšn zpsob zpívání našich operních

pvc. Zde oprava a zmna bude vyžadovati ovšem delší doby pro zdo-

konalení. V poadu operním jeví se, pravda, jistá jednostrannost pílišným

pstním operní tvorby francouzsko-italské na úkor tvorby domácí a n-
mecké, však nedostatek ten bude jist odstrann pi dobré snaze editele

opery v dob nedaleké.

Velmi nepkným zjevem v našem hudebním a spoleenském život

bylo nedávno povstné »zasláno« pana Skivana, agenta mistra Kubelíka.

Proti mladému soupei jeho svence. Eman. Ondíkovi, jenž obecenstvem

a vtšinou pešské kritiky byl nadšen pijat, sestavil nejnepíznivjší kri-

tikj'- o tomto vystoupení jeho v Pešti, aby prý eské obecenstvo vidlo,

že se s Kubelíkem nijak nemže mit. Jakým pívlastkem máme oznaiti

takové pepadení mladého, do svta za vlastním posláním ubírajícího se

umlce ? K—ý.
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Vojenství ernohorské. Po osudné pro Srby bitv na památném
Kosovu poli r. 1389 podailo se nepatrné ásti mocného kdysi cárstva

srbského, knížetství Zetskému, uchovati si svou samostatnost". Více jak

pt set let bránili chrabí ernohorci kraje a hranice své proti nájezdm
nepátelským. Národ ernohorc byl pinucen práv tmito pomry státi

se národem bojovným ; v erné Hoe náleží každý zbran schopný oby-

vatel k zemské obran. Stálého vojska erná Hora nemá vyjímaje perja-

niky, knížecí to osobní stráž ítající 100 až 450 muž; pouze ze zvláštních

píin povolá se vždy ást obrany zemské do zbran, jsou to : stídav
k služb u knížete povolaní perjaníci, kteí ve dvou setninách vadni
bývají a inn pouze msíc slouží; mimo to má ernohorský kníže v nej-

novjší dob také jízdeckou etu pro svou osobní ochranu.

Od roku 1897 má ernohorské vojsko jeden kádr školního praporu,

skládajícího se z velitele, 1 podvelitele, 4 setník, 10 nižších dstojník
(kteí vojensky v Itálii vycvieni byli) a 60 poddstojník (kteí opt
v Podgorici vojensky vycvieni byli).

Co rok povolá se do zbran 1300 branc ítajících 25 let, kteí se

ve dva sbory po 650 muž podlí a tyi msíce v zacházení zbraní

vycvieni bývají.

Každý rok povolá se na šest msíc k dlostelb 100 muž.
Ochrana hranic svena jest 200 mužm pohraniních prapor.

Celé knížectví dlí se na 8 brigádních okres, které postaví ve válce

52 prapor, které jsou následovn rozdleny:

I. brigádní ok

II.

III.

IV.

V. » )

VI.

VII.

VIJI. »

Dohromady 8 brigádních okres s 52 prapory.

Vyšší velení zídí se teprve ve válce na zvláštní rozkaz knížecí

a jest pravidlem, že dva prapory pod jedním velitelem se nazývají brigá-

dou ; více prapor pod jedním velitelem má oficielní název »vojsko«.

Každé brigád pidlí se 2 polní a 4 pohorská dla.

V roce 1897 ítala celá armáda 43.500 muž, což iní 19"/,, veške-

rého obyvatelstva (ítá 227.841 lidí); nejvtší rozpjetí ernohorských sil

vojenských obnáší 55.000 muž.

Nguš
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Ve válce ítá »eta« (tak se nazývá v erné Hoe setnina) nejmén
100 a nejvíce 200 muž; prapor ítá z pravidla 6 et a nesmí býti

slabší jak 500, a silnjší jak 1100 muž.
eta ítá 1 oficíra (velitele setniny), 1 podoficíra (pomocník setníkv),

5 vodník (velitelé 5 roj, na které se dlí eta ve válce), 10 desecar
(kaprál, kteí velí 10 mužm) a 1 bajraktara (praporeníka) ; každá setnina

má svj prapor, ervený kíž v bílém poli.

Praporní štáb skládá se z »komandíra« (velitele), »podkomandíra«
(podvelitele, který i službu pobonickou zastává), pak z »trubara« (trubae).

Síla batterií ve válce ítá jednoho velitele, 3 dstojníky, 6 poddstojník
a 94 muž.

Branná povinnost zákonem ustanovená vbec v erné Hoi-e ne-

existuje ; každý zbran schopný oban jest povinnen vlast svou brániti,

dosáhl-li 16. rok a nedokonil-li 60. rok vku svého. Obané vadni jsou

do dvou tíd, a sice náleží do první tídy bojovník od 20 až do 45 let,

do druhé tídy od 16 do 20 let a od 45 až do 60 let vku svého.

Mohamedáni mohou, zaplatí-li dvacet dvacetník, se od služby vojenské

osvoboditi.

Nejvyšším velitelem vojsk ernohorských jest sám kníže Nikita;

mimo ministerstvo války a brigádní velitelství nachází se v erné Hoe
ješt velitelství dlostelby.

Dstojník ítá vojsko asi 750, z nichž 50 v cizích armádách vy-

cvieno bylo. Plat dstojník v pomru k chudob zem jest dosti veliký,

má služného velitel 100, setník 90 a druzí dstojníci 80 zlatých rak. m.,

poddstojníci obdrží 10 zlatých a celé zaopatení.

Celá armáda mže bhem 5 až 6 dn pivedena býti na stav vá-

lený ; mezi bojovníky rozdlí se již v míru 35.000 pušek s 20 náboji

a 15.000 revolver s 10 náboji.

V posledních letech obnášel výdaj na stálé vojsko ron 120.000
a pro krajinskou armádu 150.000 zl. ron.

Zbran palné jsou rzné soustavy, a sice ítá erná Hora 30.000
pušek soustavy Berdanovy (dar to Ruska), 20.000 verndlovek (od Ra-

kouska), 20.000 pušek soustavy Martiniho, Vencla a Krnkovek, pak
20.000 revolver; v roce 1898 obdaroval car ruský ernohorce 30.000
puškami soustavy Berdanovy a 3 miliony patron.

Dl má erná Hora 36 pohorských a 12 polních dl Kruppových,
pak 60 rzných dl a hmoždí. Náboj má vojsko pro kratší válku

hojnost ; každý bojovník má mimo pušku ješt handžár a revolver.

Celá armáda odna jest v malebný svj kroj národní, jediný pede-
psaný vojenský odznak jest epice zvaná »kapica«.

Vojsko ernohorské, a malé potem, vystaí úpln k obran své

užší vlasti, jak to po staletí bylo celému svtu dokázalo. Zpsob boje

jíst ist obranný; ernohorci skryjí se za skalisky, nechají nepítele až

na velice malé vzdálenosti k sob piblížiti, vypálí na nho salvu a vrhnou
se s bitkým handžárem na husté ady pekvapených nepátel ; zpsobem
tímto uhájili ernohorci po pt set let proti každému nepíteli svou vlast.

K.



úvahy a kritiky.

Probléms de philosophie positive par Guillaume de Greef. — Biblio-

thque internationale des sciences Sociologiques — Paris, 1900.

ást první této l<nihy obsahuje e, literou de Greef ml 19. íjna,

1896 pi slavnostním otevení Nové University v Brusselu o integralném

vyuování a positivné filosofii. Cílem jeho je dokázati, že jediné opráv-

nné a spravedlivé vyuování je vyuování integráln a všeobecné, t. j.

každému má býti pístupna hierarchická série vd lidských od mathema-
tiky až po sociologii a všeobecnou filosofii vd. Autor je velikým ne-

pítelem našeho systému vyuovacího, který mimo to, že je vrným obra-

zem nespravedlností sociálních, má i methodu venkoncem pochybenou.

Z universit nevycházejí lidé, nýbrž lékai a inžinýi. Jako díve vyuo-
vání bylo náboženské, má býti budoucn filosofické. Je obdivuhodné, že

na fakult lékaské se nepednáší o filosofii všeobecné ani speciální, ani

o politické ekonomii ani o djinách ani o sociologii. De G;eef souhlasí

s Zillerem : »Je-li filosofie základem vd, fakulta filosofická má býti zá-

kladem ostatních fakult«. S Guyauem je de Greef proti »zastaralým me-

thodám zkušebním.* »Diplom je asto jen privilegium státi se opt igno-

rantem«. S tohoto pak stanoviska kritisuje všechny systémy paedagogické.

Pehled tento je velmi kursorický a jednostranný, mnohých paedagog
významných uvedena pouze jména. Ponkud více všímá si toliko Ko-

menského, Diderota, Condorceta a paedagogických návrh za Veliké revo-

luce francouzské. Druhá ást knihy má název: positivna filosofie a ne-

poznatelné. Nepoznatelné prošlo dosud ti stadia: stadium náboženské,

stadium metafysické a nyní je v stadiu positivistickém. V náboženství

nejhrubším, v animismu, pojem nepoznatelného není dosud známý. To,

co lidé této periody rozeznávají, je »mnoho« i »málo«, methoda poznávání

a vnímání je pak úpln emoní. Nejvyšší stupe náboženství, náboženství

zvané pirozené, pokládá nepoznatelné za domovinu víry. Stadium meta-

fysické : De Greef je velikým nepítelem každé metafysiky. Je tomu tak,

ponvadž je positivistou a socialistou. »Metafysika nežila jako nábožen-

ství, její vliv na massy nebyl skoro žádný; byla planou domovinou n-
kolika irých intellektual. Vidíme ji objevovati se ve vtšin velikých

civilisací s vývojem kapitahstickým*. V náboženství element vládnoucí je

emoce, v metafysice intellektualisovaný cit. De Greef nesouhlasí ani

s agnosticismem E. de Robertyho a vtipn persifluje ontologii Rabierovu

Dle de Greefa nepoznatelné je odvislé od psychologie a sociologie de-
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skriptivné a Konkrétné, nemá povahy absolutné, nýbrž relativnou. Tak
moderní filosofie positivna stanov/, že cit nepoznatelného je historický,

pohyblivý, analogický vdomí vlastnictví, svobody, bratrství a že je po-

droben stálému transformismu. Nepoznatelné je vždy velmi relativné

a asto toliko neznámé I Tak samému Comteovi bylo nepoznatelným, co

mikroskopická bádání Nmc uinila známým, a Helmholz pekonal fysio-

loga Múllera ve vypoítávání asu od podráždní k sensaci. — Avšak
psychický stav lidí souasných není ve všech pípadech positivní, ba je

dosud na milliony lidí, i v zemích civilisovaných, jichž pojímání nábo-

ženské je animistické, a sami uenci jsou bu ve stadiu náboženském

anebo metafysickém. A jaké navrhuje de Greef proti tomu prostedky?

Integralnou a universalnou výchovu, výchovu positivistickou, jako byla

díve výchova náboženská. Je pesvden, že »zobecnní vd sociologi-

ckých uiní konec nepoádku sociálnímu, který se týká všech pítomných
forem spolenosti, a uskutení lepší stav, po kterém všichni lidé touží*.

Tak staví se de Greef proti historickému materialismu. — Se stránky

literární zaráží dvoji pi de Greefovi : affektovaná vdeckost a subjektivní

-optimismus. Je ku podivu, že s tak hlubokým historickým vzdláním
mže z istá jasná tvrditi, že »naše zpsoby chápati život a žíti se budou
modifikovati, parasitismus ekonomický a autorita politická nebudou více

považovány za dstojnosti, nýbrž za nedstojnosti spoleenské*. První

a poslední tedy prostedek ku rozešení všech problém sociálních je

vzdlání positivistické. To odstraní všechny kivdy, to odstraní i mož-
nost jakéhokoliv náboženství a jakékoliv metafysiky. Rekne-li však de

Greef »car c'est ma foi, ma religion, la république universelle et paci-

fique du genre humain«, vidíme, že vdeckost jeho není tak veliká, a že

sentimentální kníže Kropotkin stojí mu po boku. 'J. V. S.

Hauptmann Joseph Schon, Ueber die Ziele Russlands in Asien.
2. vyd. Víde, Verlag von L. W Seidel & Sohn, 1900.

Popsav klima, pirozené a kulturní podmínky Sibie a zemí amur-

ských, líí spisovatel význam tchto zemí pro ruskou íši. Poukazuje

pedem na rychl}^ vzrst obyvatelstva ruské íše. Kdežto za doby Petra

Velkého vykazovalo sítání obyvatelstva íslo 13 milion, representováno

jest dnes obyvatelstvo Ruska íslem 129 mil. Vzrostlo tedy bhem 137

let tém desateronásobn, kdežto obyvatelstvo Rakousko-Uherska zmnožilo

se v téže dob 3-5násobn, anglické 4-4násobn. Rusko tedy bylo nuceno,

co nejdíve ohlédnouti se po zemi, která by vyhovla podmínkám koloni-

saním. Tou pak jsou Sibi a zem poamurské. Vzdlavatelná pda
prostírá se v tchto zemích v rozsahu 1,187.000 km- a jest obydlena

4'5mil. obyvatel. Mže však poskytnouti výživy pro poet obyvatelstva

ty- až jedenáctinásobný. Mimo — akcentuje autor — zem ty jsou

s Ruskem historicky úzce spojeny a territoriáln s ním souvisejí, geografické

podmínky jejich blízky jsou onm zem mateské, tak že akklimatisaci

kolonist nebudou v cest velké pekážky. — Zajímavá jsou statistická data,

týkající se potu vysthovalc. Až do roku 1891 nestoupl nad 50.000.

Toho roku pevýšilo se však íslo do 87.000, roku následujícího ítalo se vyst-

hovalc nad 92.000. Téže doby vydán byl zákaz pesídlení do Sibie,

následkem ehož poet vysthovalc klesl. R. 1895 byl však zrušen, ímž
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poet stoupl téhož roku na 120 tisíc, roku následujícího na 200.000.

Ponvadž však bhem tohoto roku 40°/^ vysthovalc vrátilo se s nepoí-

zenou zpt, obmezila vláda poet jejich, zaídila podpory pro n a proud

vysthovalecký regulovala k uritým místm. Následkem toho vysthovalo

se r. 1897 jen 63 tisíc duší. V letech následujících ísla zase vysoce

stoupla následkem postavení sibiské dráhy, o které se autor široce rozepisuje

a které pipisuje nejvyšší význam pro budoucnost Ruska. — Pokud Mandžur-

ska, Koreje a Cíny se týe, usuzuje spisovatel velmi byste a správn,

že hospodáské interessy Cíny a Ruska budou vždy totožný a parallelní

interessm ostatních velmocí, ve východní Asii konkurujících. Nebo Rusko
jest stát zemdlský, který není nucen pro industriální nadprodukci hledati

odbyt u soused nebo Cíne svoje zboží vnucovati. — Kroky Ruska v Turke-

stanu pokládá autor za etapu k daleko vtšímu cíli, který leží na Indu

a indickém oceánu. Bhem 40 let rozšíilo Rusko svoje hranice od Ili,

sev. behu aralského jezera a vých. pobeží kaspického moe o 1200 km
na jih a vj^chod k Pamiru a výbžkm Hindukuše. »Ani velké pekážky
ani vzdálenost nedlí dnešní ruskou hranici od Indu a Pendžabu,« podotýká

autor. V Persii má ruská diplomacie pevahu nad vlivem anglickým.

Obchod perský a finance jsou v rukách ruských. Konen uskutení-li

se odboka od stedoasijské dráhy do Benderabbasu, nejlepšího pístavu

v zálivu perském, stane se Rusko úplným pánem Persie. Následkem toho

domnívá se spisovatel, že Rusko v nejkratší dob dosáhne hranic Indie

a indického oceánu a že uiní konec privilegiím anglickým v Indii. Je-li

tato domnnka správná, lze ovšem ješt mnoho pochybovati. — Na konec

vysvtluje autor, pro vznikla práv v Rusku myšlenka odzbrojení, tím, že

Rusko, aby cíl svých dosáhlo, potebuje nutn míru. Akoliv nepochybuje,

že »Konference míru« sešla se následkem osobního popudu a pesvdení,
myslí pece, že popud tento mže býti pojímán jako akt státního raisonu

a vnjší politiky. — Pipomínám ješt, že pkná knížka Schonova psána

jest zejména na základ ruských pramen, nám tžko pístupných.

P. H.

Paul Wernle, Die Anfánge unserer Religion. 1901.

Práv jsem psal odpov na lánek, v minulém ron. asu (. 28)

pod názvem »Moderní lovk a náboženství* uveejnný, když mi pošta

pinesla tuto novinku bohoslovecké literatury. Sotva jsem proetl asi 200
stran, rozhodl jsem se svoji odpov hoditi do koše a místo toho upozor-

niti radji jak autora onoho lánku, tak i ty intelligenty, kteí se o náboženskou

otázku zajímají, na tento zajímavý, originelní spis, chloubu moderní boho-

slovecké literatury. — Nikoho nemusí zarážeti, že autor jeho — 281etý pro-

fesor církevních djin na universit basilejské, je bohoslovcem. Je boho-

slovcem vdeckým, nehodlajícím hájiti za každou cenu dogmata a tradici,

nýbrž hledajícím kriticky pravdu.

Spis je vlastn djinami kesanského náboženství a církve v nejstarší

dob. Je sice psán v první ad pro studující, ale porozumí mu, alespo

z vtší ásti, i vzdlaný laik.

Už úvod (str. — 22) je zajímavý. Spisovatel skizzuje v nm náboženské

ovzduší, v nmž kesanství vzniklo — antickou víru lidovou a židovství.

Upímn ukazuje, jak mnohé prvky antické víry lidové (antický názor na
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zemi a na její postavení ve vesmíru, víru v zázraky v pírod i v duši

lidské a víru v íši démon) kesanství pejalo a koní

:

»Vývoj vdy podryl pdu pod antickou vírou lidovou, v kesanství

obsaženou, a vyvolal tak ohromný konflikt víry s vdou. Kdyby víra

v okouzlený svt (t. j. ony prvky antické víry, kesanstvím pejaté) sku-

ten byla podstatou kesanství, jak to tvrdí mnozí jeho obhájcové, pak

ovšem byl by osud našeho náboženství zpeetn.

«

V ásti prvé (str. 23-236) vykládá autor, v em podstatu kesanského
náboženství vidí on. Na základ ne legend a dogmat, nýbrž historicky

zajištných výrok Kristových a zpráv o nm ukazuje jeho naprostou neoby-

ejnost, jevící se v jeho bezpíkladném sebevdomí, sdruženém s bezpíklad-

nou pokorou, a ve zpsobu, jak židovské pedstavy o Mesiáši a království

božím spracoval, oistil a petvoil. Oddíl jednající o Kristu upoutá a pouí
dozajista každého. Mistrovským kusem je však oddíl o Pavlovi. Vyžaduje

sice studia dkladného, a jen znalec, bohoslovec nebo historik, mže úpln
oceniti geniální vylíení Pavlova kesanství: doufám však pes to, že

v každém tenái vzbudí porozumní pro mohutnou postavu Pavlovu, u nás

jen málo známou a proto zhusta — i jeho ctiteli — nedoceovanou.
ást druhá (236—410) obsahuje djiny kesanství v nejstarší církvi.

Pro lidi, jimž je theologická orthodoxie jedinou pravdou, kniha psána

není. Zbyten by je pobouila. Panu spolupracovníku »Husa«, který

v 1. a 2. ísle na lánek »Casu« odpovdl, možno doporuiti k studiu

zejména pedmluvu. Snad nebude potom odsuzovat »hyperkritiky« šmahem.
Nemá-li theologie být leda pro smích, takových »hyperkritik« je velice,

velice poteba. //.

M. Dugard, De Téducation modern des jeunes filles. Armand
Colin & Cie. 1900.

Kniha tato vyšla ve sbírce Ouestions du Temps Présent. M. Dugard,

autor knihy »Morální kultura,* je Kantovec. Kategorický imperativ

»je podoben hvzdnatému nebi nad našima hlavama«, » napluje duše

obdivem a úctou vždy novou«. »Krása tohoto zákona je duše naší duše

a svta, pipoutává nás k principu všehomíru samého a nutí nás spolupomáhati

jeho cílm«. »City trvanlivosti a života širšího druží se k poslušnosti zákona,

který váže naše denní skutky v dílo vné«. Úelem pak moderní výchovy
jest udlati lidi schopnými poslouchati tento zákon. Lidé mají míti

spravedlivé myšlenky a vli je provésti. Láska pravdy a provozování pravdy

je jedinou podmínkou zdraví lidského. A Dugard je pesvden o objektivnosti

svého názoru, nebo »v každé duši existuje vnitní zákon, tajná spravedlivost,

neodvislá od lidí a autorit, která se jeví svdomím, a jejížto píkazy jsou

absolutní«. Dugard, jako francouzští filosofové XVIII. století, myslí, že

hlavním nepítelem lidstva jsou nejvyšší vrstvy spoleenské. Díve život

nebyl nic jiného než 1' acceptation de la naissance, tak tomu je i dosud

velkou mrou; než život budoucí bude tžší, bude teba umt pemýšlet
a chtít a jednat. Život nastává býti une oeuvre. Výchova odpovídá stavu

sociálnímu. V souasné krisi školské jeví se velmi zejm všeobecná krise

spoleenská. A Dugard je moralista nad míru ideálny, dle nho moderní

duch, který není nic jiného než starý Duch Svatý, vítzí. »Vera zniil

nerovnosti, které urážely svdomí, dnes útoí na distinkce umlé, na
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povrenost zámožné lenosti a na moc, která je jen násilím; zítra žádati

bude na autorit její práva, na zahálce její úty, na každém jeho hodnotu

a uloží každému veliký zákon práce«. A tímto duchem je znepokojována

vysoká spolenost, odtud její reakce. Ruská carevna Kateina psala jednomu
gouverneurovi : »Ode dne, kdy mužíci by se chtli uvdomiti, ani Vy ani

já nezstaneme na svých místech«. A dle Dugarda až nejširší tídy spole-

enské se uvdomí a vzdlají, nastane konec tídy vládnoucí. A tato

tída je pevn pesvdena, »že nejbezpenjší prostedek omeškati hnutí

idejí je položiti mezi tyto a muže ignoranci ženy«. »Ona (spolenost)

vždy usilovala, aby ji (ženu) udržela mimo myšlení«. To je pak bod,

v kterém navazuje Dugard svou knihu k jejímu titulu. Již Stendhal ekl

:

»Vtšina muž má okamžik ve svém život, kdy by mohli vykonati veliké

vci. Ignorance žen kazí pokolení lidskému tuto velkou náhodu«. Moderní

žena je bez energie, neschopna zastávat njakou povinost, je neschopna

uvažovat, nezná idejí, z nichž žije moderní spolenost, tak že myslící

lovk se nedovede ani — dle Dugarda — s ženou vážn baviti. Moderní

žena chce jednat, je však neschopna, chce býti svobodnou, musí však

stále býti opatrována. Ženy takové jsou »ubozí tvorové bez princip

vdích, kteí nedovedou se orientovati ve svém život«. Jsou bu nervosní

nadmírou svtských zábav nebo anemické na tle i na duši životem

bez slunce«. Vdom nemívají se svým manželem nic jiného spoleného

než snad zálibu v uritém sportu : jejich ideálem je rozkoš a luxus. Ony
mají i svou literaturu a své umní, které obsahují sice vci jen nízké,

než poskytují duchu nenasytnému neznámých dráždidel illusi okamžitého

uspokojení. Nkteré z tchto žen, které opovrhují vulgárnostmi takovéto exi-

stence, utíkají do samoty a nií se v marném snažení: odtud mají pvod
svj tak etné zbytené obti, síly a slzy marn ztracené. A první a poslední

píinou této zuboženosti je dle Dugarda špatná výchova. »Pravá dívka

francouzská, se svou otevenou intelligencí, svou pedasnou soudností, svou

spontaností a všemi energiemi« zstává neznámou, a zdá se, že je to

práv výchova, která ji ignoruje a umluje. — Knížka Dugardova není

systematicky ucelena. Je to spousta záznam historických a žurnalistických,

fragment morálných, poznámek z paedagogické psychologie vbec, mnohé
exkursy o výchov žen nejen officielní, nýbrž i privátní, mnoho ostrých

gloss proti naší mravní schátralosti. Dugard polemisuje proti de Vogéovi,

který se posmívá profesorm morálky nazývaje je »kazateli v pevlenících«,

proti Brunetirov morálce vnjší podpory. Autor uvádí i nkteré prakti-

cké návrhy paedagogické. Tak schvaluje amerikánské Mother's Clubs, kde

matky a uitelky se shromažují, aby si promluvily o svém úkolu vycho-

vatelském. Proti výtce kesanské, že liberální výchova iní lidi bezbožný-

mi, tvrdí pravý opak, liberální výchova v každém ohledu je dle pedpis
a zásad Kristových, je pokusem uskuteniti jeho uení v dob souasné,

moderní. Tuto odpov — podotýká Dugard — dává však jen kesanm
v pravém toho slova smyslu a ohrazuje se proti »esthetikm,« pro které

kesanství je »antickou písní, ukolébávající duše«, a proti nevícím
autoritám, pro které kesanství je blud, potebný k ovládání mass.

J. V. Š.



ZPRÁVY.

Boj proti alkoholismu. Ve Vídni bude odbýván VIII. mezinárodní

sjezd proti alkoholismu a to 9.— 14. dubna. V ty dny budou etné ped-
nášky o pedmtu a sice ve všech recích. Kdo správ kongressu (Wien,

IX. /3. Schwarzspanierstr. 17., I.) zašle 6 korun, stane se lenem kongressu

a mže za to navštvovat pednášky a jednání, bude mít snížení na dráze

a obdrží zprávy kongressové. Upoyorujíce na kongress v as, vybízíme

k hojné úasti, aby z jednání a pednášek hojného užitku bylo tm
mnohým krajm a mstm naší vlasti, které nemocí a nemravností alko-

holickou jsou stiženy. Tu lze v eských zemích odkrýti docela nové obory

pro práci národní — národní v nejryzejším a nejvážnjším slova

smysle.

Vstník samosprávný a národohospodáský Vydává 25. kaž-

dého msíce K. Harmach, okresní tajemník ve Velvarech. K Vstníku je

stálá píloha a sice Úední oznamovatel; obasnými pílohami jsou:

Samospráva a Nár. hospodá. Pedplatné nestojí než 4 K ron. —
Upozornili jsme na Vstník p. Harmacha, vydávaný v Litomyšli ; Vstník
je vlastn jeho pokraováním, jen že je rozšíen na list, hodící se pro

kraje všecky. Mžeme a musíme Vstník doporuit co nejveleji, nebo
slibujeme si od nho skutené povznesení naší samosprávy a slibujeme

si to nejen pro obsah dobrý, nýbrž také pro obsah prak ti cký. Redakce

a spolupracovníci znají samosprávu, jak je a proto podávají tm našim

samosprávcm slabým, eho by i pi své slabosti mohli používat. V prvém
. uvažuje prof. Rieger o vedoucích myšlénkách samosprávy, ostatní lánky
vesms a zprávy jsou asové a vhodné. V píloze: Samospráva podává

se »Uetnictví venkovských obcí« (vykládá redaktor).

Spolek »Tonnerovo nadání « v Praze zízený k uctní památky
prvního iditele Ceskoslovanské akademie obchodní v Praze má úel : a) po-

skytovat mravní i hmotné podpory absolvovaným poslucham Cesko-

slovanské obchodní akademie v Praze, chtjícím tuto obohatiti své zkuše-

nosti obchodní; b) dobrým ne dosti bohatým, z esko-slovanské akademie

obchodní v Praze vycházejícím žákm umožovati úastenství na spolených
studijních cestách do stedisk tržby svtové, po pípad poádání takových

cest studijních; c) podporovat i všech jiných snah za tím se nesoucích,

aby absolvovaní posluchai esko-slov. akademie obch. v Praze praktických

vdomostí obchodních a širšího názoru svtového busi obchodním cesto-

váním doma neb za hranicemi, pobytem v cizin, neb jinakým úelným
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zpsobem nabývali. Aby spolek vydatnou innost rozvinouti mohl, zve

výbor naše obchodní a prmyslové kruhy, zvlášt všechny absolventy

Cesko-slovanské akademie obchodní v Praze, aby ke spolku za leny pi-

stoupili. lenové spolku jsou: zakládající, již nejmén 100 K jednou pro

vždy složí aneb nejmén po 20 K v pti po sob jdoucích roních lhtách
zaplatiti se zaváží, inní, již nejmén 10 K ron pispívají, pispívající,

s píspvkem nejmén 5 K ron.
Vci slovenské. lánek náš o Slovensku zpsobuje potšitelný

a, jak jsem se pesvdil, zdravý ruch, pedevším na Slovensku. Oekával
jsem, že nkteí odprcové budou se chytat malikostí vedlejších a že

budou nadávat, podezívat, zrádcovat ; tu taktiku znám velmi dobe. Na
nevcné nájezdy odpovídat nebudeme — škoda asu. Domnívají se nkteí
pánové z Martina, že bychom takový lánek uveejnili, kdyby nám Slo-

vensko bylo lhostejné? Domnívají se pánové, že jsme si všecky možné
následky lánku náležit nerozvážili? Kdo prý lánek psal? To je vc
docela vedlejší, proto že lánek je správný. Ale chtí-li pánové vdt, já

jsem v nm nenapsal ani ádky — pánové hádají docela myln. Povídám,

lánek je správný. Nkteré docela vedlejší a nepatrné vci neodpovídají

pravd úpln; já sám to ono vidl v rukopise, ale pokládal jsem to, znaje

pomry dobe, za tak nepatrné, že mn bylo líto asu na opravení.

A také jsem si myslil: pokej, z toho poznáš své lidi ješt lépe, nebudou-li

se stydt schovávat se za tyto malikosti — — skuten se ti pánové

nestydí. Nuže, pro lidi takové lánky psány nebyly, nýbrž pro ty, kdo

Slovensko milují. M.

Pan Vank na mj posudek odpovídá v »Rad. Listech«. Odpov
je hodná kritisované brožurky. Na p. se p. V. vytáí ukazováním, že

nemluví ve své brožurce o tajné sekt, že prý píše o tajném zákon.
Já jsem nenapsal, že p. Vank mluví o tajné sekt, napsal jsem, že tajnou

sektu suggeruje, nebo vím, že slovo zákon je jiné než sekta. Ale

co je, prosím, tajný zákon? Kdo ten zákon tají a kdo jej drží?
Kde je stopa, kde je dkaz, že takový tajný zákon (a už psaný nebo

v podání) existuje? Dva sjezdy orientalist odborník veejn a slavnostn

prohlásily, že není žádné hebrejské tajné literatury vbec — p. V. dekre-

tuje, že tajný zákon je. — Pan V. nerozpakuje se na p. také napsat,

že nemám správného pekladu St. Zákona; to je prost nepravda, proto že

nový peklad Kautzschv je výborný a pál bych p. Vakovi, aby takový

peklad dovedl poídit. Atd. M.

Odpovdnost za jednotlivé lánky a rozhledy spadá na autory —
odpovídám na nkteré dotazy. Pi láncích šiffrovaných, anonymních také

lze rozsoudit, co spadá na vrub redakce, co na vrub pisatelv
;
píklad

poskytuje lánek o Slovensku a moje dnešní prohlášení. M.



Obraz svta podle vývoje astronomie/)

Výrazem » astronomicky obraz svta« oznaujeme souhrn všech

souvislých pedstav, jež lidská tvrí obrazotvornost vdích
duch tohoto oboru si iní a inila o podobách a stavech ve

všemmíru.

Tito vdí duchové nejsou vždy astronomové z povolání ; nebo
k výsledkm písn vdeckého bádání, jež tvoí zajisté vlastní pdu
onch obsažnjších pedstav o všemmíru, nutno pipojiti básnicko-

filosoíické sdružení pedstav, totiž tvrí prvky duševní innosti,

aby vynikl svtový obraz, jenž si získává pesvdeného a uspokoju-

jícího souhlasu nejen vynikajících astronomv, nýbrž i celého du-

ševního svta.

Ovšem prvky takového obrazu svtového mní se neustále

pokrokem vdeckého poznání a pozvolným vnikáním jeho do širších

a širších kruh.

První obšírný obraz, jejž si vdí duchové lidstva tém sou-

hlasn o utváení a zaízení všehomíru uinili, byla sférická
theorie. Pedstavy sloužící za podklad této theorii, mly svj
pvod v nejjednodušších pozorováních zdánlivého ohraniení pro-

storu kruhovou linií obzorovou a kruhovou klenbou nebeskou,

jakož i denního pohybu hvzdnaté plochy nebeské na zpsob koule

o dvou pevných osách se otáející.

Tisícileté práce horlivých pozorovatelv a vážných myslitel

ve východní Asii, v zemích eufratských, dávaly pozvolna nejprve

pedstavu o kulové podob msíce, slunce a konen o kulové po-

dobzem. Když pak mladá vda ecká, kvetoucí na maloasijských,

eckých a italských pobežích a ostrovech, uinila toto uení o ku-

lové podob zem všeobecn uznaným základem nauky o svt,

^) Pednáška professora Vilíma Foerstera na 71. sjezde nmeckých pírodo-

zpytc a léka v Mnichov.

NAŠE DOBA. R. VIII., . 7. 1901. 20. dubna. 31
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Aristoteles slouil všechny tyto souhlasné prvky pedstavy o svt
a jaksi formáln zakonil.

Uprosted je klidn spoívající zemkoule: koncentricky k ní

celý svt ohranien objemnou kulovou klenbou, jež nesla nehybné

stálice. Za touto hranicí panuje »princip pohybu«, jenž jest zárove
i zdrojem denní rotace hvzdné sféry a všech soustav bani uvnit

se nacházejících, které — rovnž koncentrické s koulí zemskou —
nesly sedm putujících hvzd, vetn se sluncem a msícem, poí-
najíc od nejvzdálenjšího Saturna až k nejbližšímu msíci

;
prhledné,

ale pevné soustavy kulové, z nichž každá, mimo všeobecný denní

obrat, vykonávala ješt zvláštní otáivé pohyby.

Tento písn geometrický obraz svtový, vytvoený z koulí

a koncentrických bani, poskytoval veliinám lidstva tém po dv
tisíciletí uspokojení a vzdlání. Podstatn utužen a prohlouben byl

jeho vliv na mysli také tím, že k centrálnímu a klidnému postavení

zemkoule koncentrické spoádání a ohraniení celé budovy

svtové dodávalo všem zárove od nebeských svtel a tles vy-

zaujícím psobením zvláštní pomr k pozemskému životu, polo-

ženému uprosted toho všeho. Dležitý dkaz pro to podávala také

pedstava, pišedší k platnosti již za dob Aristotelových, že úinky
tíže smovaly k stedu zemkoule.

Celý však tento postup pedstav otevel dokoán dvée nauce

o ídícím vlivu souhvzdí na život lidský, když už prastarý objev

východoasijský pravideln každých 18 let a 10 dní periodicky se

opakujících zatmní msíce utv^oil pevnou pdu pro autoritu astro-

nomického pedpovídání.

Pi mocném úinku, kterým zatmní v onch dobách na mysli

psobilo, pímo do rukou vtiskl onen objev astronomm velkou

politicko-sociální moc (pomocí oné objevené periody) v dosti jedno-

duchém umní bezpeného výpotu zatmní msíných.
Astrologie a koncentrická theorie sférická se zemí jakožto

stedem podporovaly se vzájemn za doby ecko-ímské a potom

arabské kultury až do pozdního stedovku. Když sestavení sou-

hvzdí na nebi tak mocn úinkovalo na bh života pozemského,

jak se to vždy obecnji pipouštlo, mlo pro tyto vlivy po stránce

vdecké vedlejší význam : zda pi tom zem stojí ve stedu sfér,

i se pohybuje pi tch relativných postaveních jiných souhvzdí

k ní a vystavena je tmto vlivm. Avšak tato domnnka o »Bohem

spoádaných úincích souhvzdí* mla ovšem cele jiný základ

a pravdpodobnost pro sebe, dokud tyto úinky smovaly také

ku stedu všehomíru.
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A tak se stalo, že práv tak ve stedovku proti prvému uení
o pohybu zem, jakož i na konci stedovku proti uení Koperní-

kovu vznikl nejsilnjší odpor z víry ve »hvzdy« a v astrologické

pedpovídání.

Za to však úchvatné je, když vidíme, jak v 17. století vynoil

se v duši lidské, jako po dlouhém svítání slunce, nový hvzdáský
obraz svtový, rozšiující svtlo na vše strany. Ovšem tento obraz

svtový, nyní právem po Koperníkovi pojmenovaný, podlehl již

v jednotlivých podstatných rysech od doby Koperníkovy a dokonce od

doby Keplera a Newtona do nynjška, a ovšem také v posledním

století znaným zmnám a jist podlehne ješt, zvlášt co se týe
vzdáleností prostoru a asu, mnohým rozšíením a obohacením, ale

jeho hlavní základy a rysy budou i na potom stále tvoiti in-

tegrující podstatu astronomického svtového názoru lovenstva.

Rozplývání starého ist sférického obrazu svtového zapoalo

se již ped tou dobou, kdy od Aristotela dostal svou vlastní tvá-

nost a platnost, totiž již v prvním období pythagorejské filosofie

a sotva za pl století po Aristotelovi dospl tento process v duchu

Aristarcha ze Samu k jasn uvdomlému a promyšlenému novo-

tvaru svtového názoru, který v základech je již úpln totožný se

svtovým názorem Koperníkovým.

Byla to hlavn hlediska filosofie pírodní a mravní, která již

ped Aristarchem zaala viklati vírou v nehybné a centrální po-

stavení zem.

Jak jsme vidli, obdržela sférická theorie podstatného sesílení

a utužení svého vlivu na duchy v onch dvou tisíciletích od Ari-

stotela až do 17. století tím, že zdálo se, jako by toto postavení

zem uprosted koncentrických k ní svt sousteovalo psobení

celého záícího nebe zvláštním zpsobem na centrálnou zemkouli

a práv proto ureno bylo k projevení a za nástroj božího ízení.

Naproti tomu pythagorejcm zdálo se býti toto zvláštní po-

stavení zem a jí sloužící postavení všehomíru nanejvýš nesmy-

slným. Tam nahoe v prostorách nebeských zdálo se, že nej-

jednodušší formy a zákony pohybu panují. lovk se mohl piblí-

žiti k poznání tchto zákon, jak to dokázalo již nejstarší mení
asu, dále výzkum stálých obžných dob planet a odkrytí periody

zatmní pouhým spoádaným poítáním, a získati si tím již jistou moc
nad zjevy, což se mu na zemi dosud daiti nechtlo.

»Bh poítá«, íkalo se proto. To jest: v jakýchsi prostorech

nebeských, naplnných zvláštními bohy, panuje istý zákon ísla,

31*
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O emž máme na zemi toliko osamlý, ale za to uchvacující píklad

v pomrn^^ch íslech chvní konsonanních zvuk.
Proto pry se zemí jakožto stedem onoho dobe spoádaného

svta! A tak picházelo až po Platona vždy silnjší pesvdení
v adách stejn smýšlejících duchv, že musí býti jiný ád svta,

než ten, jejž zbudovalo prosté zdání a sférická theorie pak umle
zidealisovala.

K tomu pišlo vzrstající poznání, kterého nabývali nkteí
hvzdái práv o vzdálenostech a velikostech tles nebeských.

Zvlášt Aristarchos ze Samu domníval se, že mže z nkterých

starších a vlastních mení na nebi usuzovati, že slunce je znan
vtší než zem a tak uiniti potom velký krok: pivésti zemi do
pohybu kolem slunce, poznav, že tímto pohybem bylo by možno

znané zjednodušení ve výkladu ostatních pohyb planetárních.

Ano, on šel ješt dále vyslovuje domnní, že tato velká dráha zem
kolem slunce a píslušné dráhy jiných planet jsou ješt prane-

patrné proti vzdálenostem stálic, a to je píinou, pro se jeví úinek

pohybu zem kolem slunce jenom v pohybech planet, ne však

v roních zmnách pohledu na nebe stálic. Pirozen nemohlo se

pipouštti tak daleko vzdálenému svtu stálic ani denní otáení,

nýbrž muselo se toto nyní vysvtlovati jako následek denní rotace

zem kolem osy, paralelné se zdánlivou rotaní osou nebeskou.

Teprve za 18 století dostalo se Koperníkem tomuto smlému

názoru svtovému hlubšího základu mathematicko-astronomického,

avšak také toto prohlášení nového obrazu svtového zstalo skorém

pes jedno století omezeno na souhlas nkolika odborník.

Všeobecn neznámo a až dosud nikterak dostaten ocenno

není chování astronomických odborník v dob od Aristarcha až

po Koperníka. Cítili, že nejsou s to, aby povalili moc, kterou pa-

noval aristotelský obraz svtový v myslích a v nich samých také,

ale znenáhla pece pekonali tento názor svtový s rostoucí patr-

ností písn odbornou prací neustálých horlivých výpotv a pi-

pravovali konen na této solidní cest, vedoucí jedin k cíli, Koper-

níkovi možnost, vydobyti myšlence Aristarchov nejplnjší právo ob-

anské ve vd.
Je velmi pozoruhodno, jakým zpsobem se bral tento písný

postup zkoumání, zvlášt v prvých 400 letích po Aristotelovi a Ari-

starchovi uprosted kultu orthodoxního obrazu sférického. Již oba

velcí etí astronomové Hipparchos a Ptolomeos cítili se nuceni každým

dalším krokem, který udlali k mathematickému výkladu vždy bedli-

vji a pesnji pozorovaných úkaz pohybových na nebi, vždy uri-
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tji upouštti od centrálního postavení zem a koncentrického roz-

ložení sfér, teba že vždy ješt podržovali pevné postavení zem,
ponvadž proti pohybu zem panovaly ješt jisté pochybnosti v ne-

rozvinutém stavu fysických pedstav a mechaniky pohybu.

Konen však tmito pracemi a jejich pokraováním v arabské

a maurské astronomii až po velikého hvzdáe norimberského Jana

MúUera Regiomontana, bezprostedního pedchdce Koperníkova,

úpln ztroskotány byly v oích odborník z celé theorie sférické,

ješt se svými zvláštními illusemi v plné platnosti stojící, práv
ony základy, na kterých spoívalo zvláštní kouzlo tohoto názoru

svtového.

Odsud tedy Koperníkem a temi stejn velikými mysliteli a veli-

kány 17. století — Keplerem, Galileem a Newtonem — stal se

nový obraz svtový základem kosmického poznání netoliko v astro-

nomii, nýbrž i v svtovém názoru všech vdích duchv a konen
celého vzdlaného lovenstva.

Na této pevné pd a pomocí osvdených a oním mocným
bádacím pochodem zjemnných method a nových nástroj po-

zorovacích a mících, dostalo se tomuto obrazu svtovému až po

naši dobu hojného potvrzení a obohacení, jak v podrobnostech,

tak i v celku. Abych tyto v hlavních rtách ped oi pedvedl,

chci se pokusiti nyní podobn nkolika slovy pro novjší pokroky,

jak jsme to uinili v pedcházejícím rozhledu pro minulé stupn
vývoje až po Koperníka.

Jak známo, byla hvzdáská nauka o pohybu v té podob,

kterou sám Koperník pijal pro obh zem a ostatních planet kolem

slunce, ješt tém úpln téhož zpsobu a zaízení, které Ptolomeus

dal pedstav o pohybu kolem zem. Všecky úchylky, objevené po-

zorováním již v dob ecké zdánlivého pohybu na nebi od písn
jednotvárného a kruhového prbhu, znázornny byly stavbou kru-

hových nebo kolových pohyb nad sebou ; mohli bychom íci na

zpsob hodinového stroje, k emuž pistoupil ješt pedpoklad ji-

stých pímoarých sem-tam smujících pohyb, které s kruhovými

pohyby podobným spsobem spoluúinkovaly, jako sem-tam se po-

hybující píst parostroje s otáením pohonného kola. Když Alfons,

král aragonský, v 13. století rozmrzele a posmšn se vyslovil

o tomto komplikovaném soustrojí, unikly mu nejvýznamnjší ásti

ve veliké knize Ptolomeov, ve kterých tento veliký myslitel úpln
odmítá každou estheticko-filosofickou kritiku svých umlých vý-

kladv pohyb nebeských a akcentuje ist mathematický a íslový

ráz tchto ~ jak uznává — nanejvýš nedokonalých pedstav o stavb



486

nebes. Bží prý pedn jen o to, zjevy mathematickj^ a potásky
napodobiti a na tchto nápodobách založiti pedpovdi, které pak

dle stupn souhlasu se skuteným postupem zjevu musely by

sloužiti k potvrzení neb k zdokonalení tchto pedstav.

V tomto ist pírodovdeckém pojetí dávno již nemyslilo se

na reálnost pevných prhledných sfér, jakožto nosi planet.

Zcela v tomto smyslu ml Koperník úplnou pravdu, když ve

svém novém spoádání systému planetárního upotebil pedevším

týchž výkladv a zobrazení, které od hvzdá byly již mathema-

ticky vzdlány a mnohými výpoty potvrzeny.

Zavedením pohybu zem již znan se zjednodušil celý systém

pohyb kruhových neb kol; nebo v pedstaveném mechanismu

každé jednotlivé dráhy obžnice perspektivními úinky pohybu

zem uspoeno bylo jedno kolo, které u Ptolomea tyto úinky
již tém dokonale pedstavovalo.

K správnému ocenní trvalého významu všech tchto stup
vývoje astronomického obrazu svtového chtl bych zde vytknouti

ješt toto: Úpln ve smyslu výše vzpomenutého Ptolomeova pojí-

máni methodické hodnoty takových ist mathematických ped-

stavovacích forem pro uritá stadia postihování zjev, hvzdái
ješt te užívají potásky zcela podobných složení kruhových

pohyb pro ony pohyby planet a komet, jež podmínny jsou vše-

obecnou vzájemnou pitažlivostí hmot a nedají se vyjáditi jedno-

duchými tvary neb píslušn jednoduchými uzavenými vzorci.

V novodobé fysice tento zpsob potáského pedstavování periodi-

ckých zjev nadadním kruhových pohybv rozmanitého prbhu
dosáhl pro první stadia každého zkoumání tohoto druhu nejplnj-

šího práva.

Bylo však pi dalším postupu vývoje nového obrazu svto-

vého nanejvýš dležito a byla to nesmrtelná zásluha Keplerova,

že aspo pro veliké pohyby v naší soustav planetární a to sku-

teným pozorováním a vymením pomocí Koperníkova pohybu zem-

ského poznal uzavené geometrické útvary jednoduchého zákona,

totiž kuželoseky, nejdíve ellipsu, které nyní vstoupily na místo

holých potáských formulek a dosavadního umlého složení pohyb
z nedostatených kruhových konfiguraních elementv. Skuten
ony velké tahy geometrické, následkem ohromné pevahy úinku

sluneního v naší soustav planetární, odpovídají velmi blízko

skutenosti a úchylky skutených pohyb od tchto hrubých tah,

podmínné vzájemnou pitažlivostí všech tles celé soustavy, ob-
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jeviti se mohly také teprve následkem dalšího zjemnní mení,
která byla umožnna zavedením dalekohledu, vynalezeného za Kep-

lera v Nizozemí a Keplerem samým podstatn zdokonaleného.

Keplerovy zákony, zvlášt také poznání skuteného platného

vztahu mezi dobami obhu planet a jejich stedními vzdálenostmi

od slunce, staly se východisky pro Newtonovy objevy zákon vše-

obecné pitažlivosti hmot, jakožto skutené vládkyn pohyb ne-

beských.

Druhý pramen tchto objev byly výzkumy Galileovy, vrstev-

níka Keplerova, o základech nauky pohybové. Opíraje se o pozoru-

hodné poznatky Demokritovy, dospl Galilei nejhlubším hlou-

báním a systematicky uspoádaným mením pro poznání zjev
pohybových, zvlášt úkaz vznikajících psobením tíže, k zcela

novým a nanejvýš plodným hlediskm, která mnohem významnji,

než Galileovy astronomické objevy dalekohledem, úinkovaly také

jako východ slunce po dob pelud, kterými starovk a stedovk
práv v tomto oboru byly ovládány.

Ješt ped koncem tohoto 17. století, které záí na poli ko-

smického poznání jako pravá doba herojská, vznikl v hlav nevy-

rovnatelného Newtona mocný obraz myšlenkový, velkolepá my-

šlenka nebeské mechaniky, vyzbrojené ihned množstvím skvlých

potvrzení pomocí vyerpávajícího a osvtlujícího objasnní nejen

onch pohyb tles nebeských, jejichž tvary již v celku byly známy, a
vnitní jejich dvod a souvislost nebyly pochopeny, nýbrž také nkte-

rých jiných pohyb, které dosud zstávaly úplnými záhadami. Sem
náležejí zvlášt pozoruhodné zmny polohy zdánlivých toen klenby

nebeské mezi souhvzdími, které již od prastarých dob bývaly

pedmtem úžasného pemýšlení a stále nedostatených objasování.

Pedvedu jen zkrátka, jakou mrou dosud tento Newtonv
zákon pitažlivosti se osvdil jakožto mathematický zákon sv-
tový, dále, jak posud také tvoí podklad našich pokusu, podrobiti

potu pohyby v užších systémech stálic, a která hlubší hlediska

zvolna zaínají vynikati, všeobecné platnosti tohoto zákona pi-

tažlivosti.

Budiž mi pedevším dovoleno, než vyložím strun nejnovjší

vývoj našich pedstav o onch vzdálenostech svta, uvažovati trochu

o postupu, kterým se bralo dokazování existence zemského pohybu.

Dkaz reálnosti nauky o pohybu zem byl vlastn dokonale

podán již Keplerovým zkoumáním o podob a rozmrech drah pla-

netárních. Ješt vyšší mrou stalo se tak objevy Newtonovými, stále
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hodin, a konen dokonalejším a pesnjším formulováním jejich

naukou Keplerovou a Newtonovou.

Pes to vzdlané obecenstvo vždy ješt až do 19. století po-

žadovalo tak zvané názorné dkazy, t. j. zjevy, pi nichž pso-
bení pohybu zemského bylo by pro každého aspo trochu vidi-

telným.

Sem spadal v pední ad požadavek, aby aspo nejbližší stá-

lice následkem velké zmny místa, jaké doznávala zem roním
postupem kol slunce, podobným spsobem se posunuly vzhledem
ku vzdálenjším stálicím, jak se to na p. dje pi rychlé jízd

;

jedoucí postehuje rznosti zdánlivých pohyb pozorovaných ped-
mt bližších oproti vzdálenjším.

Práv na pozorováních tohoto druhu konaných na bližších a

vzdálenjších planetách Aristarch a Koperník založili pohyb zem
a nedostatek podobných úink pi stálicích byl již Aristarchem

vysvtlen supposicí velmi velkých vzdáleností od našeho systému

planeliárního. Ale bylo snad jemnjším mením nové doby pece
možno, také na tchto vzdálených stálicích, teba velmi nepatrnou

mrou, podobné zjevy dokázati a to jasnji dokázati, ponvadž stá-

lice zdánliv žádných jiných pohyb nemají, ímž by psobení po-

hybu zemského muselo vyniknouti názornji.

Až do 19. století snažili se nejjemnjším mením ony úinky
v svt stálic odkrýti. Zaátek uinn s nejjasnjšími hvzdami,

ponvadž tyto považovány za nejbližší nám. Po mnohých marných

pokusech byl to Bessel, který jiné stanovisko pivedl k platnosti.

Obrátil svou pozornost k dvojici nikterak nenáležející k nejjasnjším,

která však zvlášt silným pohybem k okolním hvzdám (jakož

i vzhledem k pólu osy zemské a pólu dráhy zemské) se vyznao-

vala, tak že o ní pedpokládal, že je našemu systému planetárnímu

zvlášt blízka. Výsledek odmnil tuto úvahu. R. 1838 uveejniti

mohl výsledek, že tato dvojice mla sice velmi malé, ale patrn

mitelné roní kolísání, jehož prbh úpln odpovídal hledanému

psobení pohybu zemského.

Od té doby dokázali na nkolika silnji se pohybujících hvzdách,

konen také dalším, jemnjším mením i na druhých, a sice také

na nkterých jasnjších hvzdách, zeteln tytéž úinky a vidli

takka obraz pohybu zemského na nebi. Zdá se, že daleko vtší

poet stálic je pece píliš vzdálen, aby pro nynjší naše mení
pipouštl patrné psobení tohoto druhu.
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Pokraování píslušných nejjemnjších zkoumání místních

zmn co možno nejetnjších stálic mají vedle nepotebného po-

tvrzení Koperníkovy nauky ten vysoký význam, že nám urují

vzdálenosti prostoru svtového ; nebo z roního periodického kolí-

sání polohy hvzdy, aneb jinými slovy, z velikosti obrazu, v jakém

se jeví s nkteré hvzdy roní pohyb zem, stanoví se pomr její

vzdálenosti k rozmrm dráhy zemské.

Již hodn díve, než toto tak zvané neodvislé potvrzení nauky

Koperníkovy se podailo, totiž již v dob Newtonov, položen byl zá-

klad ^dánským astronomem Olafem Roemerem objevením mitel-

nosti svtelné rychlosti k odkrytí jiného zpsobu zobrazení pohybu

zemského na hvzdném nebi, totiž k odkrytí tak zvané každo-

roní aberace, o kterou smr každého pedmtu v prostoru nebe-

ském, jenž nesúastuje se pohybu zemského, proti pravému smru
visury zdá se pošinutým. Tato aberace byla poátkem 18. století

anglickým astronomem Bradleyem objevena a objevitelem hned

vysvtlena složením rychlosti a smru svtelného pohybu s rychlostí

a smrem pohybu zemského. Vlivem této aberace opisuje každý

mimozemský pedmt malý roní kmitavý pohyb na nebi, jehož

celá velikost úhlová obnáší tém ^45 prmru úplku msí-
ního a jehož podoba a poloha dají se úpln vypoísti z pohybu

zemského a polohy pedmtu ku dráze zemské. Denn poskytuje

astronomovi dané místo každého souhvzdí, na které zamí
dalekohledem , svým souhlasem s pesn vypoitatelnou fasí

onoho zdánlivého roního pohybu jedno z nesetných, veškeru

astronomickou práci oživujících potvrzení základ nynjšího obrazu

svtového a v nm obsažených theorií.

Tyto aberaní zjevy poskytují ostatn podobným zpsobem
také ve velmi malém denním kolísání míst hvzd na nebi patrný

názor o pohybu pozorovatele, zpsobeném rotací zem.
(Dokonení.)



škola pro ošetovatelky nemocných pi London

Hospitalu.

V roce 1898 uveejnn byl v anglické revui »Nineteenth Century<s:

lánek o pomrech ve všeobecné nemocnici ve Vídni. Jeho

autorka, dívajíc se na vše oima Angliana, srovnává, co zde vidla,

s tím, emu byla pivykla doma. Úvaha její týká se z valné ásti

rakouských opatrovnic. »Slav opatování nemocných ve Vídni

v tomto jubilejním roce — je skandál«, praví autorka do slova

a dokládá tento úsudek podrobnostmi, jež každý znatel nemoc-

niních pomr našich prohlásí za pravdivé. Chodíme mezi nimi

den ze dne a tak jsme jim pivykli, že se nám zdají nezmnitel-

nými. A najednou slyšíme o nich, že jsou — ostudou .... Což

liší se tyto naše pomry tolik od stavu vcí v cizin, že má cizinec

právo k takovému píkrému výroku? tázal jsem se po petení
lánku. Ano, odpovídám dnes, poznav plán výchovy a vysokou

úrove anglických opatrovnic. Srovnání Rakouska a Anglie i v tomto

ohledu je opravdu nanejvýš kormutlivé. Otázka ošetovatelek, která

v Anglii již dávno uzrála k ešení a jež se tam eší úspšn —
pro nás ješt vbec nemá naléhavosti. Srovnání pomr zde a tam

vyvolává stud, tebas analogie v jiných oborech u nás v Rakousku

dosti už otužila. Srovnání toto vyvolávalo by pímo malomyslnost,

kdyby nezbývala možnost uiniti ihned aspo malý krek k ná-

prav : na ten nesmírný rozdíl aspo ukázat.

Základní idea, rozhodující o rázu a duchu celé výchovy ošeto-

vatelek v Anglii, je — zdá se mi — hluboké pesvdení o vý-

znamu a dležitosti tohoto povolání. Názor ten naleznete ve všech

knihách o ošetování nemocných, kterých je v Anglii vydáno, tuším,

více než kdekoli jinde; s ním se shledáte ve výroních zprávách
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nemocnic, kdekoli se iní zmínka o ošetovatelkách ; toto pesvd-
ení zní vám z ei pedsedy nemocniního komitétu, jíž oslovuje

shromáždné opatrovnice, z každoroního listu k ošetovatelkám,

v nmž matrona podává zprávu o innosti uplynulého roku (Matron's

Annual Letter); naleznete je vtleno v onch institucích, jimiž privátní

dobroinnost hledí ošetovatelkám ulehiti jich zamstnání a pro-

jeviti své sympatie a konen nejzetelnji shledáte je ve všech

podrobnostech výchovného plánu a v organisaci této výchovy.

Utšený pítomný stav vyvinuje se v Anglii již od r, 1858.

Do té doby nebylo ani tam kladeno na zamstnání ošetovatelek

nijakých zvláštních požadavk. Nebylo výbru a nebylo výcviku

— ošetovatelky pijímány nazdabh, jako u nás podnes. Toto

primitivní stadium odstranila žena velice populární v Anglii — Miss

Florence Nightingale. Po krymské válce, v níž svými humánními

skutky ve válených lazaretech vzbudila vdnost svých krajan,

sebrán byl pro ni národní dar 52.000 1. st. Z tohoto fondu založila

Miss Nightingale první školu pro ošetovatelky nemocných pi

Hospitalu sv. Tomáše t. zv. Training School for Nurses. Dnes není

tém nemocnice v Anglii, jež by mezi své úkoly nepoítala organi-

sovanou výchovu a výcvik opatrovnic. Z poátku bylo pokládáno

12 msíc inné úasti pi ošetovatelských pracech na nemocniním
oddlení za dostatenou záruku zpsobilosti k zamstnání t. zv.

sestry nebo i matrony. Táž doba je dnes minimum, jehož se vy-

žaduje od prosté ošetovatelky. V nkolika vtších špitálech žádaly

se již dlouho 3 roky pípravy a výcviku. Od dob}^ pak, kdy nemoc-

niní komise ve snmovn lord odporuila tuto nejmén tíletou

pípravu, pizpsobily se požadavku jejímu nemocnice mnohé. Mimo
to stále více cítí se poteba, aby kandidátky, poínající svj výcvik

u lože nemocného — poínaly jej již s jistými nejnutnjšími vdo-
mostmi anatomickými, fysiologickými a hygienickými, s jistou

zruností v nejprimitivnjších základech svých budoucích úkol.

Zkrátka stále víc se uznává za vhodné, aby kursu pro výcvik

a vzdlání ošetovatelek pedcházela ješt jakási pípravná škola,

která by v krátké dob orientovala, opatila nejnutnjší vdomosti,

a kde by zárove se zjistila zpsobilost tlesná i intelektuální

k budoucímu povolání. To by se dalo zkouškou. Skuten už

i takové pípravky jsou pi nkterých nemocnicích a už se vysky-

tují i návrhy zídit jednu centrální pípravku, z níž by všechny

nemocnice vybíraly si své žaky po zjištní zpsobilosti aspo
povrchní. — Organisace výcviku v jednotlivých vtších nemoc-

nicích je hodn podobna. Staí tedy ukázat, jak je zavedena na
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nkteré z nich. Vybírám si k tomu konci nejvtší anglickou nemoc-

nici London Hospital. —
I. Výbr kandidátek dje se podle uritých. norem. Uchazeky

jsou povinny nejprv písemn zodpovídat rzné otázky tištného

blanketu, týkající se osobních, rodinných, zdravotních pomr, vý-

chovy a p. (vk? výška a váha? zrak a sluch? revakcinace? pe-

stálé infekní nemoce? varikosní žíly na nohou? Zamstnání otcovo

nebo — u vdovy — manželovo? poslední zamstnání uchazeky?).

Pi posuzování zpsobilosti rozhoduje i písmo. Pravdivost odpovdí

v dotazníku stvrzují podpisy dvou osob, jež uchazeku znají; byla-li

poslední dobou v njakém služebním pomru, pak jedna z tch
osob musí být její poslední zamstnavatel. I vysvdení dentistovo

o stavu chrupu nutno piložiti. Vk žádá se mezi 25. a 35. rokem

života. Podle tchto údaj vylouí se pedem nkteré kandidátky, jež

nevyhovují. O zpsobilosti ostatních býti pijatu rozhoduje úsudek

lékae a matrony.

Kandidátky, jež byly pijaty, ovšem mohou být matronou

a komitétem vyloueny v kterémkoli stadiu pípravného nebo

vlastního výcviku.

»Zena, jež se chce státi dobrou ošetovatelkou, musí míti

znanou intelligenci, dobré vychování, fysické zdraví, klidnou po-

vahu, sympatický temperament a obratné ruce« praví matrona

Hospitalu sv. Bartolomje v knize »Practical Nursing«.

II. Jsou-li požadavky kladené na uchazeku tak vysoké, od-

povídá jim za to quale i quanlum školou poskytovaného odborného

vzdlání a výcviku.

Výchova ošetovatelek London Hospitalu poíná pípravkou.

Ale je možno nastoupiti i bez pípravky — v tom pípad pak

chovanky dohánjí v prvním msíci (msíci na zkoušku) to, emu
absolventky pípravky již se byly nauily.

Pípravka pro opatrovnice (Preliminary Training School for

Pupil — Probationers) otevena byla teprv r. 1895. Známa je pode

jménem Treedegar House. Žaek pijímá najednou 28. Jejím úkolem

jest v 6 týdnech docíliti, aby žakám, jež po této krátké dob po-

ínají kurs vlastního výcviku nemocniního, jich nové zamstnání

se svými novými úkoly a požadavky nebylo úpln cizím. Treedegar

House je internát, v nmž žaky žijí pod vedením sestry. Vyuo-
vání, strava i byt poskytuje se zdarma.

Vtšina asu v této pípravce zaujata je cviením se v tch
oborech ošetovatelství, které je možno si osvojiti bez pímého
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styku s nemocným : pipravování jídel pro pacienty, obvazování

;

potom theoretickými pedmty, jako základy fysiologie, anatomie,

hygieny, arci vykládanými se zetelem na úel a úkoly posluchaek

zaátenic.

Vzhledem k fysickým pracem požadovaným od žaek, je

zetelem zjednat kandidátkám potebnou míru zrunosti, navyknout

je poádku a hbitosti, ne jimi zárove nahraditi služební síly.

O úspchu každé žaky v jednotlivých pedmtech vedou se

záznamy. Vysvdení však se nevydá, pokud první dva roky vlast-

ního výcviku nejsou absolvovány.

Po skonení šestitýdenního kursu konají se zkoušky z rzných
pedmt a chovanky, jež shledány byly zpsobilými, jsou pelo-

ženy do nemocnice.

Preliminary Training House zízen je na znaný náklad Ne-

mocnice Londýnské. Pípravná výchova v Treedegar House stojí

nemocnici tuto 1000 l.st. ron. London Hospital, nakládaje tolik na

výchovu opatrovnic, žádá za to od svých chovanek, aby neopouštly

nemocnici díve, pokud nemohly svou inností státi se špitálu uži-

tenými. Proto stanoví penžitou záruku 10 l.st. pro pípad, že žaka
po absolvování pípravky z vlastní vle studium skoní.

Vstupujíce z pípravky do školy pro opatrovnice (Training

School for Nurses), stávají se kandidátky lenj^ svazu ošetovatelek

(London Hospital Nursing Staff), bydlí s tmito pohromad a žijí

podobným životem. V ele tohoto svazu stojí matrona. — Po po-

etí nemocniního trainingu nazývají se chovanky probationers

(novicky, zaátenice). Po prvních dvou letech uení a výcviku

následují dva roky služby, které však poítají se ješt do trainingu.

Vstupujíce, zavazují se kandidátky k tomuto plná tyi léta trva-

jícímu pobytu v nemocnici. První vysvdení obdrží po absolvování

dvou roník. Další vysvdení vydává se teprv ku konci

4. roku.

Theoretické výklady obstarávají nemocniní lékaové a matrona.

Vyuování toto skládá se ze 3 kurs tímsíních, které každo-

ron se vystídají. Po ukonení každého kursu koná se zkouška,

celoroní zkoušky pak, pi nichž se rozdílejí ceny, vede cizí exa-

minátor, pozvaný nemocniním komitétem. Pro chovanky pipravu-

jící se k roní zkoušce jsou opt zvláštní opakovai hodiny.

První, úvodní kurs, jejž te matrona, jedná všeobecn o úkolech

ošetovatelky; druhý o elementární anatomii a ranlékaském ošeto-
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vání pednáší chirurg; tetí o elementární fysiologii a lékaském
(interním) ošetování te internista.^)

Systematickému vyuování ve vaení pro nemocné jsou v-
novány zvláštní hodiny. Vždy po skonení každého bhu kucha-
ského koná se praktická i theoretická zkouška.

Mimo to hodiny urené výcviku v obvazech a znalosti instrukcí

konají se pod vedením nkteré ze starších sester. Výcvik i služba

pi oddlení (denní i noní) dje se rovnž pod vedením sestry.

Už za první dva roky vystídají se ríjzná oddlení, aby výcvik

byl všestranný.

Celodenní innost i prázden rozvržena je na minuty. Proba-

tionistky konající noní službu mají ku p. rozvrh hodin takový:

Vstávají v 8i5 veer; v 8*50 veeí; od 9*20 v noci do 9*20 ráno

nemocniní služba; obd v 10 dopoledne; odpoinek od 10'30 do

do 1 odp. ; v rSO jde se spát.

Vedle dvou hodin každodenního odpoinku mají probationistky

po pldni v týdnu a po celém dni ve dvou nedlích prázdno.

Probationistky sloužící v noci mají rovnž za 14 dní celý den

volno. Vždy po tímsíní noní služb smjí pak stráviti jednu

noc mimo nemocnici. Ped poetím tetího roku nemocniního

ustanoveny jsou jednomsíní prázdniny. Rovnž po 6ti msících

nepetržité služby následuje 1 týden prázdnin.

V Nkteré kapitoly tchto kurs nadepsány' jsou takto:

(I. kursu.) Rozdíl mezi inností lékae a ošetovatelky. Vzájemný pomr obou.

— Obvazování. Preparace a pikládání obvazových látek. — Chlad a horko jako

léebné prostedky. — Operace. Zabránní proleženin. — Ošetení operovaných. —
Pozorování nemocného. — Ošetování dtí. — Ošetování infekních nemocí. —
Ventilace.

(II. kursu.) Rány. Hojení ran. Zánt. Ošetování ran. — An.iseptické léení

ran. istní a sterilisace instrument i obvazových látek. — Komplikace ran (Ery-

sipel, pyaemie atd.). Popálení. — Kosti, fysiologie a choroby kostí (kivice). Fraktury.

Obvazy pi frakturách. Komplikované fraktury. — Klouby. Nemoce kloub. Operace

kloub. — Svaly. Funkce sval. Paralysa. Convulse. — Systém krevní. Krvácení.

Stavní krvácení. — Lebka a její úrazy. — Pater a úrazy pátee. Zkiveniny. —

•

Hrudník. Fraktury žeber. — Bich. Úrazy a chirurgické choroby bicha. — Píprava

ped operací a dodatené léení.

(III. kursu.) Systém zažívací. Strava a dieta. — Rzné pokrmy. - Trávení.

Játra. Lymfatický systém. — Prjem, zácpa. — Srdce. Cévy. Krev. Obh krevní. —
Nemoci srdce. Ošetení pi mdlobách a vnitním krvácení. — Ph'ce. Dýchání. Vzduch.

Ventilace. Ošetení pi nemocech plicních^ Kašlání krve. Dusnost. Umlé dýchání._

— Exkrece. Ledviny. — Kže. Nemoci kožní. — Temperatura tla. Teplomr

Horeka. — Horenaté nemoci infekní i neinfekní. Desinfekce. — Nervový systém.

Epilepsie. Obrna. Delirium. Coma. Duševní nemoci. — Náhlá pomoc. Otravy. Pí-

znaky blízké smrti.
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O chování se a zpsobech v nemocnici platí urité a písné

pedpisy. Mimo dobu služby nesmjí se probationistky zdržovat na

oddleních, nesmjí vstupovat na oddlení bez uniformy, rozmlouvat

po koridorech a schodištích, navštvovat se navzájem po 10. hodin
veerní a j. a j.

III. Kladou-li se tak písné požadavky pi pijímání do školy,

poskytuje-li se tak dkladné odborné vzdlání — pak musí se

rozumt samo sebou, že spoleenské postavení ošetovatelky

bude se daleko rznit od postavení opatrovnice, jak jsme mu pi-

vykli u nás, kde není výbru, kde není vzdlání, a ovšem opatrov-

nice stojí pak ve spoleenské stupnici na úrovni služky, ve veejném
mínní i hodn pod ní.

Spoleenské postavení opatrovnice londýnské ilustruje zpsob
jejího života nemocniního mimo službu, druh její innosti na od-

dlení, výše její mzdy a p.

Jakmile žaky pesídlily z pípravky do nemocnice, stávají se,

jak eeno, leny London Hospital Nursing Staff. Hned od jich

nastoupení do špitálu jde jim plat : 121. st. první rok, 20 1. st. druhý

rok. Jistý obmezený poet probationistek není honorován, nýbrž platí

sám. Práva a povinnosti obou kategorií jsou však stejný s tou jedinou

výjimkou, že platící probationistky nezavazují se k pobytu na plná

4 léta a hranice jich pedepsaného stáí jsou širší (22—40 let). Po

prvních dvou letech výcviku odsluhují se další roky v nemocnici

za mzdu 24 1. st., vzrstající ron o 1 1. st. až po 27 1. st. Postoupí-li

opatrovnice na další, zodpovdnjší stupe sestry, obnáší její plat

první rok 30, druhý 35, vzrstaje až po maximum 40 1. st. — Jiná

skupina opatrovnic je vysílána do privátních služeb. Mzda tchto

soukromých ošetovatelek (Private Nurses) obnáší první rok 30 1. st.,

druhý rok 35, tetí 40, až po maximum 45 1. st. I služby tchto

soukromých opatrovnic ureny jsou však v první ad nemocnici;

použije se jich pro špitál arci jen tehdy, je-li toho nutná poteba.

Zpsob života opatrovnic London Hospitalu odpovídá rozum-

ným požadavkm komfortu. Píbytky zízeny jsou v ástech ne-

mocniní budovy, zvaných Nurses' Home a Neight Nurses' Depart-

ment. V tchto traktech nalézá se rozsáhlá jídelna, sitting room,

knihovna, ítárna, as 170 ložnic, koupelny a konen vzdušný sál

pro nemocné ošetovatelky. — Fysické práce, jež vykonávají

ošetovatelky, nejsou jiné a tžší nebo nižšího ádu, než se od nich

žádaly dokud byly žakami. Tak z domácích výkon oprašování,

stlaní lžka, smejení, ne ku p. mytí nádobí nebo oken — práce,

jimiž zamstnány jsou ústavní služky a posluhovaky.
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Privátní dobroinnosti dkují svj vznik rzné instituce slou-

žící zotavení a zábav ošetovatelek. Je to Home of Rest for Nurses

(Dm odpoinku), budova, nalézající se v pkné krajin, kam jsou

vysílány choré a unavené opatrovnice; jsou to dále projíždky na

lokách tyi dny v týdnu v letních msících, vždy po dvou ho-

dinách denn, urené hlavn pro opatrovnice konající noní službu.

A jiné instituce podobné. —
Zbývalo by ješt zmíniti se o hodnostní stupnici ošetovatelek,

o rozdlení funkcí mezi jednotlivé kategorie a p. Už z nejrznjších

titul lze se domysliti, že mezi probationistkou a matronou existuje

celá hierarchie, avšak utvoiti si jasnjší pedstavu o ní, je tžko.

A tak obraz organisace výchovy i innosti londýnských ošeto-

vatelek, zstává nedokreslen. Ale i to, co bylo povdno, staí, tuším,

aby vysvitl rozdíl mezi pomry v Anglii a u nás. Na jedné stran jasné

vdomí o dležitosti úkol a následkem toho písný výbr, dkladné

vzdlání, slušné sociální postavení a respekt v oích veejnosti —
na druhé stran lehkomyslná bezstarostnost, úplný nedostatek vý-

chovy a následkem toho degradace celého stavu na úrove, pod

niž už jíti nelze. Cizinec, jenž toto srovnání provedl, má plné

právo k píkrému výroku: »Stav opatrování nemocných v Rakousku

— je skandál* D-



Sociální postavení dtí v severoeském revíni.

Napsal Ed. Štorch.

(Dokonení).

IV. Pedem sluší zodpovdti otázku, hodno-li vbec pomý-

šleti na zlepšení mravních pomr tohoto kraje. Mnozí totiž vzdaU

se veškeré nadje na zlepšení a nechávají vše osudu. Mnoho tu

po mstech a všech severu muž intelligentních, kteí vzdali se po

etných pokusech a sklamáních veškeré veejné akce. Sami pe-

dáci zdejší íkávají, že škoda krejcaru, který sem »Ust. Mat. Sk.«

posílá, škoda práce »N. Jednoty Severoeské* a >Sokola«. —
»Jestli se nám zde lid odnárodní — žádná škoda: nmecký národ

nieho nenabude a eský nic neztratí*.

Ale uvažujme : Nepolepšitelní jsou jednotlivci, ale celek ne-

mže se bráti za tak zkažený, aby absolutn nebyl schopen lepšího

života. Je zde, mžeme íci, dvoji lid: jedni jsou prostí lidé oby-

ejné mravní ceny, druzí pak jsou vyštvanci jiných okres. Koho

kde v echách nechtli trpt, kdo kde ml píinu zmizet, kdo

nikde se nedovedl vyživiti, koho lákal bezuzdný život — ten

pibyl sem a žije tu, ovšem jen k ostud eského jména. První

pizpsobili sice mravy své druhým, ale úpln zkaženi nejsou, po-

tebují ale pevného ramene, které by je udržovalo od sklesnutí

a vedlo je.

Jsou tu také jednotlivci (eknme 10^
jo), kteí udrželi si mravy

neporušené, nepodlehli vlivu okolí. Kdo zde se udrží, tikrát pevný

jest. V nkterých spolcích je to dobe vidt. Naleznou se 2— 3

pracovníci a ti asto s obdivuhodnou energií a vervou pracují pro

spolek. Jen že, jak dlouho vystaí jednotlivec? Pijde pece as,

ochabne, a dílo pracné se sesype.

V mstech jsou pomry lepší.

Jest tedy pece možnost práce obrodné, ale: 1. ne najednou

se všemi lidmi — 2. musí to býti práce systematická.

První starostí zde jest, nauili lid snesiteln slušnému cho-

vání,které by vyhovovalo primitivním požadavkm spoleenského obco-

vání. To možno uiniti jedin en detail, osobním psobením v úzkém

kroužku, poznenáhla rozšiovaném. Záleží na tom, vybrati z davu

NAŠE DOBA. R. Vm., . 7., 1901. 20. dubna. 32
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ty které schopné jednotlivce, nedat jim utonout, ale posilovati jich.

Vytvoit jakýsi kádr dobrých lidí, stedišt lepšího života a dobrých

snah. Kdo se toho však odváží?

U dtí jsou pomry podobné. Pomrn hodných dtí tu je 207o,

nejvtších dareb je lO^o všeho potu mládeže. Jako se všemi do-

splými nelze pracovati, tak i s tmito 10% spustlík. Tito jsou

doma otloukáni, slyší nejsprostší ei a nadávky, proto ve škole

žádné napomenutí a žádný trest uitelv na n nemá úinu. Kazí

veškeru ostatní mládež, káze ve tídách a auktoritu uitelovu.

Naléhav nutno je zíditi pro zdejší kraj ústav pro spustlou mládež.

Kdyby tchto lO^o nejhorších dáno bylo do polepšovny, znamenit

by tím mravnost ostatní mládeže získala. Pak by uitel spíše mohl

žáky v kázni udržeti.

Zde padá také na váhu, že kraj je národnostn smíšený.

Nmci mají v rukou moc (závody prmyslové, obecní pedsta-

venstva) a za nynjších štvanic šovinistických Nmci pro dlný,

eský lid nieho nepodniknou. Zde nutno spolehnouti jen na své-

pomoc. Kraj tento však sám nesvede nieho, potebuje vydatné

pomoci z vnitra Cech. A pomoci této vskutku se dostává, jen že

ta vzhledem k tžkým pomrm nestaí. Obtavostí eského lidu

vydržuje tu »Úst. Mat. Školská* 9 škol pro 2927 dítek, mimo to

je tu 7 škol veejných s 2690 žáky. '^) Na jednu eskou školu pi-

padá 351 dítek. Jsou tu matiní školy s 400— 500 a ješt s vtším

potem dtí. (Zákon žádá ku zízení veejné školy — 40 dtí!)

Zde zákon spí. Zádají-li eští rodie o školu, podávají obce re-

kursy, které zízení školy do nedohledna oddálí, akoliv by ml
staiti již fakt zapsaných 500 dtí ku zízení školy. Pro 5617

eských dtí je zízeno — 7 veejných škol! Jedna ve. škola pi-

padne teprve na 800 eských dítek ! Ze pes 2000 dtí eských tu

chodí do nmeckých škol, smutno vysloviti. Vru, potebí jest,

vhodným zákonem pro minoritní školství pomry ty upraviti.

Po stránce hospodáské slibuje duchcovská, loni zízená zá-

ložna platné služby eskému severu, ale pro horníky je celkem

bezvýznamná.

A eská veejnost — ?
—

V. Sem tam blýskne se našimi officielními žurnály zpráva

z »uzaveného« území, ale ani zdání po njaké pozornosti sou-

stavné. Území toto uzaveno je — ale Cechm pod sedmerým

zámkem nevdomosti. Dosud kolují vtšinou bajky o kraji tom.

^) Mšanská škola nsní tu ani jediná!
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Ale chápu, pro nikomu nechtlo se odhaliti roušku taj, nebo

reální zpráva odtud malou poklonu eskému vlastenectví iní.

Strana mladoeská o dlnictvo se nestarala, zetel k nmu
obrátila teprv, když jí hrozilo nebezpeí od sociální demokracie.

Tu využitkovala vlasteneckého nadšení po onom zrádném projevu

poslanc soc. demokratických na íšské rad a vytvoila si ná-

rodní dlnictvo, ale z toho se stalo asem nezdárné dít, proto

strana mladoeská stoupenc zde nemá (až na nco úednictva

v mstech).

A pece, jak dležitý úkol tu eká pro vládnoucí stranu ! Ve
výchov zdejšího lidu nedje se tém nic. Na koho as padá velká

ást viny oné mravní spousty, již jsem zpedu vylíil?

»Sokol« nestaí na tuto práci obrodnou, zvlášt když tento

výchovný spolek poíná si strannicky. Rovnost — volnost — ale

lenové socialistického smýšlení se z jednot vyhazují. O duchu

v Sokolstvu svdí rokování o valné schzi župy krušnohorské^).

Když mlo se o bolavém míst, o otázce sociální promluviti, p. T.>

delegát z Teplic, »žádá, aby nebyla ešena otázka sociální* a ne-

cháno tedy vše pi starém. Jediný p. jednatel Fr. P., hájil právo

souinnosti socialist v Sokolstvu. Jak vcn se o soc. demokracii

soudí, vidt z vty: »Mezi hornictvem zmáhá se zhoubný inter-

nacionalismus a i mezi Sokolstvo plíží se jeho zásady «. — Cha-

rakteristické je další: »Ani jediná jednota zde nemá ádné knihovny.

Ve vtšin jednot mají knih jen hrstky, jinde, jako v Bruchu,

Bílin, Kopistech, Litvínov a j. nemají knih vbec. — Sokolstvo,

jež lid chce a má vychovávati, otázce té dosud nevelkou pozornost

vnuje. — ítárnu nemá ani jediná jednota«. (Na eském severu

je 30 jednot sokolských).

Staí-li uvnit ech, v jiných pomrech, innost Sokolstva,

zde musí se bráti smrem jiným. Jsou-li jednoty a jich ízení dány

do rukou, které se práv namanou a nechán-li vzrst jednoty

a vlastní práce Pánubohu, pak uvíme, že jednoty jsou zde vt-

šinou jen dle jména. Pitky a kuplety pece nejsou v programu

sokolském

!

Nkde, vlivem jednotlivc (uitel a j.), je život v jednot ut-

šenjší.

Nár. Jednota Severoeská projevuje se hlavn vánoními po-

dílkami. Theorie krásná, avšak zkušenost ošklivá. Nadílky tyto

více škodí, než prospívají. Jimi se lid demoralisuje, vzniká spolé-

') K ruce mám referát o této schzi duchcovské od p. V. Kukan.

32*
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haní na ver. - dobroinnost, závist, spory a mnolié špatné vci,

o nichž by eské uitelstvo, v podlování zúastnné, mnoho vy-

právlo. V novjší dob proto uitelstvo vbec odmítá spolupsobení

pri rozdlováni dárk ^).

Sokol a N. J. S. jsou v každé obci a mimo to i spolky poli-

tických stran.

Velký význam zde má soc. demokracie, která hluboce pojímá

sociální stav, ale pece neuspokojuje. A mžeme také od prostých

dlník žádat uvdomní o tom, o em veškera zdejší intelligence

tém tušení nemá? Má soc. demokracie zde prospívati, když vbec
nemá podpory a porozumní v intelligenci ? Možno se diviti dlní-

kovi smýšlení soc. demokratického, který od vlastenecké spole-

nosti a její asopis je odstrkován, zrádcován a vyhánn, že nemá
v sob tolik síly ducha, aby pes to »vlastenectví miloval* ? Zde

jsme u pramene velkého zla. Když již se mluví o »utlaovaných

bratích«, o » ohrožené ásti národa«, o »baštách« a pod., nutno

také nco pracovati pro ty utlaované. Ovšem práce, obtavost,

studium — samé nepíjemné vci. Lépe se pracuje pro národ pi
piv. P. V. Kuka adressuje intelligenci to : »V celé žup krušno-

horské není ani jediného (!) obtavého našince, který by byl ochoten

lid pednáškami vzdlávati.* A když se již pednáška poádá, bývá

pro neznalost pomr zdejších bezvýsledná a asto stržena bývá

v trapnou boui.

Zde pedem, pi každé akci, potebí znalosti pomr, za druhé

a za tetí zase znalosti pomr. A eská veejnost má pro hilsne-

riády málo asu informovati se o utlaovaných bratích. Pan Kuka
píše v referátu svém :

— »Sem nepijde nikdo. Též sousední okresy

lounský, libochovický, roudnický a j. chovají se passivn. Nedo-

stává se nám odnikud ani mravní posily v práci a boji. Též Praha

chová se vi nám upjat.

«

Zdejší dlnictvo je tedy opuštno a pak se pi každé zámince

— kope.

') Vánoní nadílky psobí otravn na duši dtskou. Jak takové nadílky vy-

padají, nartnu z vlastní zkušenosti. V jedné obci byla nadílka. Druhého dne vy-

stoupilo nkolik dtí z eské školy a pešly do nmecké, aby tam o nadílce, která

byla o nkolik dní pozdji, zase dostaly. Rovnž pestoupí dít do nmecké školy,

nebyl-li otec spokojen s dárkem. V H. ped dvma léty rozebrali nadílku výboi

odboru N. J. S., dali svým známým, i renegátm — a bylo po nadílce. Když jsem

se ptal d, co dostaly, odpovídaly: Já dostal tužku! — Já dv pera..!! V K.

pišel hoch: Pane u., maminka vzkazuje, abyste mi dal havelok. V H. vyizoval

žák: Mn máte dát »sokolky« ! — Když bylo po nadílce, bylo následující dny

slýchati nadávky uitelm ...
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Dosud jsou spolky soc. demokratické utraquistické. Ve spolku

klidn sedí vedle sebe Cech a Némec, ení se obma jazyky —
nedocenná to škola národnostní tolerance. A ješt jednu pednost

vidím u soc. demokrat : Hluboké myšlenky socialismu lákají

k vtšímu a vtšímu vzdlávání se, a opravdu nalezneme mezi soc.

demokraty muže velice setlé. Vytýkám však pTíliš velkou odvislost

od vdc. To vysvtluji práv opuštností dlnictva — to pimkne
se pevn k tomu, koho má.

Anarchisté, kteií zde etn zastoupeni jsou, rovnž pracují

na vtším vzdláváním se. Ale co platná chu, když není knih,

pednášek, intelligentních rádc ? Nikde v Cechách nedychtí lid tak

po knize, jako zde, nikde není tolik úkol jako zde, avšak vše

ponecháno samo sob . . .

Od poslední stávky zmnožily se ady národního dlnictva,

které však jeví dosti mlké pojímání všech otázek — vliv tradic

mladoeských. Skoda veliká, že dlnictvo, místo vnitní usilovné

práce, obrátilo hled na povrchnosti, jak vidí u bratí uvnit Cech.

Nedostihlá pohroma pro vc dlnickou vznikla tímto rozštpením.

Národní dlníci chtjí projevovati své ešství a ze vzdoru k soc.

demokracii zavrhují vše, co uznávají soc. demokraté. Tedy za to,

aby okázale vystupovali ešstvím, opustili i všecky ty dobré mo-

derní dlnické myšlenky sociální demokracie. Ze vzdoru budou

snad nár. dlníci i proti všeob. hlasovacímu právu! Ovšem, ím více

budou nár. dlníci prohlubovati svj program, tím více blížiti se

budou soc. demokracii. Kdyby si zdejší lidé dali íci, že

sociální demokracie a vlastenectví se navzájem nevyluuje, mohlo

by mnoho sil, které nyní slrannickým bojem se vyerpávají, pro

vnitní práci býti získáno. Vbec pozorovati možno celkem,

že uvdomlá píslušnost ku stran nkteré psobí blahodárn.

Jen teba je, aby ízení spolku bylo v náležitých rukou, jinak

spolek nepiimíen vedený strannicky fanatisuje lenstvo.

Jestli zetel politických stran nebyl brán k dlnictvu, byl tím

mén k dtem a ke školství. Vše stejn zanedbáváno. Slíbil sice

poslanecký klub mladoeský, že vydá dobrý, informaní spis o men-

šinách (ani už nevím, ped kolika lety), ale dosud se o nm nic

neproslýchá. (Snad v tomto století bude jist vydán). Toto zane-

dbávání psobí tísniv na lid. Když nkdy zjeví se njaká po-

zornost tomuto kraji, dje se to zpsobem boháe k žebrákovi.

Almužny. Není divu, že vzniká vdomí jakési inferiority.

Dti vidí doma bídu, všude bídu, u Nmc pkné domy, bo-

haté krámy, — dít vidí chudou, tsnou školu eskou a krásnou
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nmeckou, dít vidí všude nápisy nmecké, ví, že pedstavený

obce je Nmec, policajti jsou Nmci — vidí, že Nmec pán a Cech

rab. Dosplí i dti skliováni jsou pocitem opuštnosti, úvrují ve

svou inferioritu, oddávají se resignaci a — živoí . . .

Když pomoc, tož pomoc ádnou. Tento kraj požaduje výchovy

sob pimené, hledící ku zvláštním jeho pomrm, bez ehož
všecky výchovné prostedky odrážejí se jako hrách od stny.

VI. Kraj tento, který tolik rzní se od jiných, nemže po stránce

sociální vzkvétati pod zízením centralistickým, totiž šablonovitým

pro celou zemi, kteréž nevystauje zdejším potebám. Potebí tu

autonomie, zvlášt ve školství. Celý hndouhelný revír má tvoiti

zvláštní školský okrsek se zvláštním zízením, piléhajícím k pote-

bám lidu zdejšího. Vedle náležitého zizování škol ^) rozšíena bu
i pravomoc uitele tak, aby auktorita jeho netrpla. Ku stihání

velkých pestupk bu uiteli k službám policie.

Naízení o pítomnosti dtí pi taneních zábavách, schzích

a podobná jiná bute respektována.

Nech vydán je zákon o zákazu prodeje lihovin a kuiva oso-

bám nedosplým.

Nech zavedeny jsou zde na školách runí práce rázu prak-

tického. (Žádné nimrání.) O tomto doufám si mysliti, že jest to

významu dalekosáhlého. Naped eeno již bylo, že na dti nep-
sobí vlídné zacházení, mírné slovo, a se namáhá uitel sebe více,

klidu úplného neudrží. Dti poád sebou vrtí, rukama si hrají, jsou

neposedné. Nkdo pomáhá si tresty tlesnými. Avšak píina této

neklidnosti dtí leží v duševní povaze dtí, splozené jejich sociálním-

postavením. Nutí-li se dti ve škole do klidu (je to vlastn násilí),

nemže se jejich pud pohybový vybíti a nutká je tak k inm da-

rebným a rozpustilostem. Dáme-li ale dtem runí práci, vyerpá

se tato »expanse pohybová* užitenou a prospšnou prací. Užitek

by byl dvojí: 1. Zabránilo by se mnohým rozpustilostem a hra-

vosti dtí. 2. Dti by nabyly praktických dovedností. Pokusy v n-
kterých státech konané dotvrzují prospšnost tohoto zaízení. (A Tol-

stoj - !)

Potíebu lázní školních (sprch) neteba snad oddvodovati.

Všichni uitelé pozorovali, že žáci zde poslouchají zajímavé

píbhy (teba pi djepise) zcela neten, kdežto k tlesné práci

jsou velice ilí. Když pinesl jsem na škole v zemdlském kraji

obraz do tídy, vzrušilo to všecky, a zvdavost jen hoela v oích

^) Jsou budovy školní odporující dležitým požadavkm zdravotním.
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Žák, zde ale si toho ani nepovšimnou. Za to mohou-li nco srov-

návat, nco pinést, nco zrobit, jsou zrovna posedlí.

Celý program uiva školního nutno upraviti k potebám tohoto

kraje. Valná ást uiva dosavadního je bez zajímavosti pro dti

a valné ásti nikdy potebovati nebudou. Toto vypustiti a za lo

pibrati partie, které by navazovaly na sociální a psychologický

stav dtí. K tomu ovšem nutno poskytnouti uiteli dostatené svo-

body.

Písn bu hledno, aby do školy nebyly pijímány dti ne

mocné jazyka vyuovacího. Tyto bývají pravidlem nejvtšími spust-

líky. Hojn opatroven založeno bu, kde by dti ochránny byly mno-

hých škodlivých vliv v dležité dob probouzení duševního života.

Alkoholikm a pod. spustííkm nebu dovoleno uzavírati sa-
tek manželský.

V hostincích a nálevnách nesmí nikdo napilý dostati nápoje.

Byty nutno pokud možno prozkoumati, zcela nezdravé zrušiti,

jiné opraviti a hygien pizpsobiti. Bu uren nejvyšší poet osob

pro jednu svtnici. Rodiny, jichž byty pi neoekávané prohlídce

shledány budou isté, dostate odmnu. Všude musí se zídit kana-

lisace a záchody upravit dle moderního zpsobu. (Dosud zcela

primitivní.)

Strašliv ádí v bytech špatných nemoci a asto dti decimují.

Z 10.000 dtí v tomto kraji zmírá 348 ron. Z 10.000 novorozenc

zhyne 1798. Pomohly by ádné dlnické domky, jaké jinde se zavá-

djí, ale ty zde asi nikdy nevzniknou. Hornictvo je lid velmi pohyblivý.

Oteve se šachta, okolní osady hned zaplaveny jsou lidmi, ^) za

nkolik let dl je vyerpán a všecko se sthuje zase jinam. Pro

tuto nejistou budoucnost nikdo nechce se odhodlati k stavb domk
dlnických. Zakládají se sice kolonie dlnické, ale obrovská tato

kasárna jsou jen paeništm epidemií.

VIL asto vidti jest plaziti se dti po haldách (a to zaká-

záno) u Šachet a sbírati uhlí. V dusivém dýmu lezou a hledají

v žhavé »léši« kusy uhlí. Po chvilce vždy slezou nadýchati se er-

stvého vzduchu. A zase nahoru, nše musí býti plná. Co dtí se

již na haldách popálilo, kolik již to zaplatilo životem

!

Nediví se nikdo, vida dti bledé a vpadlých lící, jejichž sla-

bouká tla stží zadržují dušiku v sob.

Dti zde žijí bez radosti. Slastí domácího kruhu nepoznají,

pátelského slova neuslyší, dobrého nic neuvidí, tak že smysl ethický,

') Jsou tu vesnice s 3000— 7000 obyvateli.
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hlavn altruismus, je jim úpln neznámý, za to škodolibost, msti-

vost a zlobivost tu vládnou. Mnoho se napravuje ve škole. Znám
píklady, kde uitel vypstoval jednotlivé vzorn mravné dítky. Ja-

kost dtí výborn odráží se v jich fysiognomiích (zrovna jako u vel-

kých). Zkušený uitel vejda poprvé do tídy, mže hned pislem

ukázati na žáky spustlé a na žáky, v nichž dobrá stránka posud

neudušena. V každé tiíd je nkolik žák, kteí si uitele zamilují.

Bývají to žáci, kteí poznají uitele jako osobu, která jediná k nim

chová se vlídn a od níž dobrému se nauiti mohou. Nkdy až

dojímá láska dítte k uiteli.

Pro pt spravedlivých odpustí Bh Sodom a uitel pro n-
kolik žák, jež je s to vychovávati, obtuje zdraví své, pohodlí,

píznivé pomry jiných kraj a utšuje se ideály , . .

— Stopujeme-li to vše, vidíme, že píiny všeho zla v lidu

nejsou vnitní, ale vnjší, mimo lid. Neblahé okolnosti vytvoují zde

neblahé mravy. Také u dtí není tak píina zkaženosti v nich sa-

mých, ale mimo n. Tento dležitý poznatek oznaí správnou cestu

k léku. Leží-li trudný stav mládeže v její postavení sociálním, dlužno

pracovati k náprav zlepšováním tohoto sociálního stavu. Jiná cesta,

marná cesta. Výchova nedá se pes koleno lámat. Zde musí piro-

zen pedagogika jíti ruku v ruce se sociologií, tak že opravdu

•možno íci : Dti v severoeském revíru mají svou dležitou a akutní

sociální otázku.

Návrh resoluce:

V pítomné dob asto pronášeny jsou stesky do spustlého cho-

vání mládeže, a asto zodpovdnost toho bývá z nkterých stran

pikládána škole a uiteli.

Ani nám, uitelm, nezstává tajným mravní stav mládeže,

uznáváme, že školní dti v nkterých pípadech jsou mravn po-

kleslé, ale v zájmu cti a vážnosti školy prohlašujeme, že tyto pí-

pady nezavinila škola (zejména ne moderní škola), ani uitel,

nýbrž že tyto zpsobeny jsou nepíznivými pomry sociálními, jež

ovládati uiteli není možno.

Mezi píiny mravní pokleslosti mládeže v tomto kraji klademe :

1. Spatné píklady lidí dosplých, surové mravy okolí.

2. Rozháraný život rodinný.

3. Alkoholismus.

4. Neurasthenii zddnou i nabytou.

5. Nezdravé, neisté a peplnné byty.
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6. Všeobecné holdování tlu.

7. Nevážnost rodi ku škole.

8. Nedostatenost pravomoci uitelovy vi jednotlivým tžkým
pípadm.

9. Vliv germanisace.

Aby škole b3^1o možno blahodárným vlivem svým co nejvíce

k povznesení lidu pracovati a aby uitel mohl úspšn eliti pí-

inám mravní pokleslosti mládeže, k tomu vidíme pomoc v tchto^)

vcech

:

1. Autonomie školství krajiny hndouhelné ve vcech speci-

áln zdejších.

2. Zízení polepšovny pro spustlou mládež.

3. Rozšíiení pravomoci uitelovy, aby vys'ail všem pípadm.
4. Policie dohlížej, aby naízení o pítomnosti dtí pi tane-

ních zábavách a schzích byla respektována.

5. Prodej kuiva a lihovin osobám nedosplým budiž zakázán.

6. Alkoholikm a podob, spustlíkm budiž satek zakázán.

7. Program uiva bu pizpsoben psychologickému a sociál-

nímu stavu mládeže. Zavedeny buiež runí práce rázu vážného

pro všecky dti.

8. Nikde nepijímej se do školy dít ne mocné jazyka vyuo-
vacího. (Kde je totiž škola jazyka dítte.)

9. Potebný zákon o školách menšinových bu co nejdíve

vydán a také provádn.

10. Zízeni butež školní lékai.

11. Poet dtí ve tíd bu co nejmenší.

12. Jednou za rok konána bu konference uitelstva každé

obce s rodii dlí školních. ^)

13. O prázdninách bu dtem dána možnost pobytu ve zdravé

krajin.

*) Kardinální naše požadavky: 1. akademické vzdlání, 2. spravedliv}^ discipl.

ád, 3. náležité služné, rozumí se samy sebou.

^) V tomto I ráji není výroních okresních konferencí, jaké jsou zavedeny

jinde po celých Cechách. Místo nich dobe by bylo zavésti místní konference
s povinným úastenstvím rodi, neb jich zástupc. Rokováno by b34o o rzných
vcech školských mládeže se týkajících. Prc splo by to nejen souinnosti rodiny

a školv, ale rodie nauili by se pi tom hloubji ceniti práci uitelovu. Mnoh3'm

rodim jsou problémy výchovy terra incognita. Ze i uiteli prospl by tento styk

s rodii, nelíeba objasovati. Zisk mládeže by byl veliký.



Richard Wagner jako básník a myslitel.

(Pokraování.)

II.

Le po period »komunismu« následuje éra rozluky (dissociace),

po skvlém rozvoji umní hellenského 2000 let úpadku,

tápání a blud.

Hlavní píinu tohoto úpadku jest hledati — po rozumu
Wagnerov — ve všeobecné evoluci ducha lidského. V dob ecké
je lovk ješt velmi úzce spojen s pírodou: pozoruje ji oima
umlcovýma, poslouchá spontánn zákona nutnosti, který mluví

v nm hlasem pudu ; není ješt tak vzdálen prvotní periody velikých

výtvor duše lidové náboženství, mythu, pirozeného státu, mluvy
Le bhem vk toto harmonické spojení lovka pírodního se

rozlouilo. Po období intuice a instinktu následuje doba reflexe.

Abstraktní rozum tíhne k tomu, aby vládl nad lovkem a povznesl

se pyšn nad smysly. A tímto rozumem lovk odvažuje se roz-

poznávati pod jevy zevnjšími samu podstatu vcí. Místo nazírání

analysuje, a píroda, již druhdy chápal v její spojitosti, rozptyluje

se mu pak ve stále rostoucí množství drobných fakt oddlených.

Naivní výklady všehomíra, jimiž se spokojoval lovk instinktivní,

zavrhuje jako dtské. »Lidové nazírání na pírodu pešlo ve fysiku

a chemii, lidové náboženství v theologii a filosofii, lidový stát pi-

rozený zmnil se v politiku a diplomacii, lidové umní ve vdu
a esthetiku, lidový mythus v djinnou kroniku.*^) Všude, ve všech

oborech pirozené ustupuje umlému, jednota rozluce.
Tato všeobecná evoluce pináší sebou také rozklad tohoto díla

živoucího a uceleného umní, jež bylo uskutenno eky na

vrcholu jejich civilisace. Umní plastická — architektura, sochaství

a malíství — tanec a pantomima, hudba, poesie vzdalují se od

1) Sebr. sp. W.''^ IV. 34.
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sebe, snaží se každé pro sebe zastkvíti se sobecky a tíští se

v pyšném a neplodném odlouení. V díle »Das Kunstwerk der

Zukunft* nartl Wagner djiny každého z tchto umní v rzných
stoletích a ukázal jednak, jak tato specialisace, pí-íznivá na pohled

zvláštnímu vývoji každého odvtví umní, jest provázena ve sku-

tenosti hlubokým úpadkem, jednak vyložil, že umní, nesoucí se

rznými smry, tíhnou v dob moderní k tomu, aby se sblížila

a doplnila navzájem. Nemžeme Wagnera sledovati do podrobností

v tchto myšlenkách; spokojme se aspo nastínním jeho myšlenek

o vývoji dvou umní, která vystupují jako hlavní initelé v cel-

kovém díle lyrického dramatu : hudby a básnictví. Látka, kterou

operuje hudebník, jest zvuk, jehož nesetné nuance co do výšky,

barvitosti a intensity jsou pirozeným a dokonalým výrazem ne-

setných nuancí, jichž jest schopna istá emoce, cit uvážený sám
o sob, neodvisle ode všech píin, které jej vysvtlují, ode všech

zvláštních okolností, které jej karakterisují. Wagner srovnává íši

zvuk s nesmírným oceánem, prostírajícím se do nekonena, bez

pesných hranic, bez uritých obrys, jehož vlastním zákonem jest

harmonie. Harmonie jest abstraktní vda o vzájemném spojování

zvuk. (Srovn. Sebr. sp. W.- III. 86.)

Nekonený oceán harmonie spojuje — abychom pokraovali

v pirovnání Wagnerov — dv pevniny : tanec a poesii. Tanec
dodává hudb rythmus, totiž zákon, který ídí posloupnost pohyb
v ase. Poesie pak ve spojení s hudbou plodí mimovoln melodii

:

a tak národní umní instinktivní vytváí bez jakýchkoliv uených
pravidel, prost na základ neklamného instinktu, naivní písn,

v nichž cit se vyjaduje pirozen a souasn poesií a hudbou,

v nichž verše samy sebou se rozvíjejí v melodii. Když zmizela

ecká tragoedie a hudba snažila se emancipovati od tance a básnictví,

byla nucena povahou vci samé tíhnouti víc a více k isté harmonii.

Psobením kesanství, nepíznivého hmot a smyslm, zduchovnla
hudba, která stala se orgánem istého citu kesanského, a zbavila

se skoro úpln živl smyslových, melodie a rythmu. Ve vokální

hudb kesanské pozbývají slova, vzatá nejastji z liturgie, veškeré

vlastní dležitosti a stávají se tak bezmocnými zroditi melodii.

Odlouena úpln od tance, jejž kesanství pokládalo za umní
profánní a prokleté, stala se hudba skoro výhradn harmonií. Le
ponvadž bylo nutno uriti njak asovou posloupnost harmonických

modulací, vypjilo si umní kesanské od umní taneního ony

elementy rythmické, bez kterých se vbec nemohlo obejíti. Rythmické

figury, zbavené veškerého života a redukované na prosté formule
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geometrické, mly dodati harmonii zdánlivého života: byly rozvino-

vány do nekonena, spojovány vespolek a to nijak z vnitní poteby,

nýbrž zpsobem ist vnjším a mechanickým, tak aby prostedky

umlými dodávaly harmonii rythmu, bez nhož se nikterak obejíti

nemohla. A tak zrodily se pedantské a složité zákony kontra-

punktu, jejž Wagner nazývá »libovolnou hrou umní se sebou

samým (Mitsichselbstspielen), mathematikou citu, mechanickým

rythmem sobecké harmonie. « ^) Celá historie hudby od doby ke-

sanské až na naše dny nás podle Wagnera pouuje o stálém úsilí

umlc utonuvších v bezmezném oceánu kesanské harmonie, do-

sáhnouti behu, nabýti pevné pdy, opt nalézti rythmus a melodii

a zbaviti se toho omezení, které je tížilo. Skladatelé lyrití horliv

se pachtili po melodii, ostatn bez rozhodného výsledku. Jedni

vyhledali prostonárodní píse, svží a vonnou kvtinu polní, kterou

zhubili, pesadivše ji do umlého a pehátého prostedí moderního

umní lyrického. Druzí spli za peludem melodie ist hudební,

pokoušeli se umle vytvoiti pirozený kvt písn prostonárodní,

v jeho podob a barv i poesii a v jeho vni i melodii a stali se

podle slov Wagnerových, »vyrabiteli umlých voavek«,^) jimiž

ihned napouštli kvtiny z papíru, aksamitu a hedvábí. Jiní ko-

nen snažili se pesn pizpsobiti hudbu veršm, nechápajíce,

že básn, jimi poskytované, byla díla »literární«, jež mla sama
sob postaiti, a nikoli díla, pojatá v duchu hudebním, a že pe-

kládajíce je tedy vrn do hudby, mohli vytvoiti toliko jakousi

prosu hudební bez vnady a krásy.

Symfonikové piblížili se více k cíli a dosáhli v hudb ohromných
pokrok. Jejich východiskem jest rythmický nápv tanení se svými

základy harmonickými, hraný na nástrojích. »Také harmonisovaný

tanec padl jako velevítaná koist v ruce kontrapunktického mecha-

nismu. Než do tohoto kontrapunkticky upjatého tance pronikl dech

prostonárodního nápvu, a brzy tento neplodný organismus oživl,

vtlil se v pružné tlo lidsky krásného díla umleckého, jež jest ve

své nejvyšší dokonalosti symfonií Haydnovou, Mozartovou a Beetho-

venovou. « ^) V rukou tchto velikých umlc a zvlášt nejvtšího

z nich, Beethovena, stává se tato melodie isolovaná od poesie

mluvené, ale ozdobená naproti tomu vším bohatstvím harmonie,

nástrojem nevyrovnatelné moci ve výrazu, mluvou zázran ohebnou,

vhodnou vysloviti neobyejn instinktivn všechny záhady »lovka

') Sebr. sp. W.^ III. 88.

2) Sebr. sp. W.^ III. 249.

=') Sebr. sp. W.'^ III. 90.
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vnitního*, vyjáditi istou radost srdce spokojeného a istého práv

tak jako volá k nebi melancholicky nebo zoufale z duše, v niž se

loudí pochybnost. Ale tato podivuhodná mluva byla odsouzena již svou

povahou samou, aby vyjadovala vždy jen duševní stavy, nemohouc

se nikdy povznésti k vyjádení citu morálního samého : »Absolutní

hudba zstává pece jenom citem; provází in morální, ale

inu samého nevyjaduje. Absolutní hudba dovede city a nálady

vedle sebe aditi, ale vyvoditi z dané nálady náladu jinou nedo-

vede — schází jí morální vle.«^)

S nezdolnou energií a vytrvalostí, která niím neochabovala,

Beethoven jal se probírati nekonené moe harmonie, raze smle
nové dráhy v každém smru, snaže se dodati mluv hudby

absolutní vždy vtší jasnosti, pesnosti, hloubky, blíže se stále

k oné nepekroitelné hranici, které hudba nemže pejíti bez cizí

pomoci. Jednoho dne konen pekroil i tuto hranici. V IX. sym-

fonii chtl vyjáditi definitivní formou velikou myšlenku, která ducha

jeho naplovala, chtl vyjáditi svj náboženský optimismus, kterého

nemohly zviklati nezdary životní, svou nezlomnou víru v lásku

boží a v dobrotu lovka. Na konci své symfonie dal zpívati

veškerou tíse své duše vi hrozné hádance svtové, ukázal »v nej-

hroznjším svtle myšlenku všehomíra«. Potom vi tomuto

smutnému obrazu chtl postaviti vítznou afíirmaci své osvobozu-

jící víry. A puzen neodolatelnou potebou vyjáditi svou myšlenku

úpln jasn, s pesností, která nepipouštla pochyby, povolal na

pomoc poesii, aby korunoval své dílo, dal vzplanouti oživujícímu

slovu uprosted vné tmy neuvdomlé touhy a uprosted abso

lutní hudby; a jeho symfonie rozvíila se ve velkolepý hymnus
radosti a všeobecného bratrství. Jako Krištof Kolumbus, tak objevil

i Beethoven nový svt. Vyšed z pevniny Tance pešel vítzn
oceánem Harmonie, aby zakotvil konen v zaslíbené zemi.

» Poslední symfonie Beethovenova jest vykoupení hudby z nejvlast-

njšího živlu jejího ku všeobjímajícímu (allgemeinsam) umní. Jest

humánním evangeliem umní budoucnosti. Nad ni není již pokroku,

nebo bezprostedn po ní mže následovati jen dokonalé umlecké

dílo budoucnosti, všeobjímající drama, k nmuž Beethoven

ukul umlecký klí.« -)

A práv jako hudba, tak také poesie nevyšinula se na doko-

nalé dílo umlecké jen vlastními prostedky, nýbrž pispním hudby

1) Sebr. sp.;^W.^ 111^93.

^ Sebr. sp^W.^" III. 96.
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a tance. Po skvlém rozkvtu komunistického umní eckého

poesie sama snažila se isolovati egoisticky od ostatních umní a žíti

sama sebou a pro sebe samu. Ale práv tím také ztratila veškerý

pímý kontakt s bezprostední skuteností a stala se dílem »lite-

rárním«. Pestala oblažovati zrak a sluch, pestala odnášeti se

pímo k smyslm a omezila se na to, že psobí na obrazotvornost

prostednictvím myšlenky. Místo aby byla živoucím obrazem
svta, stává se jenom popisem pírody a lovka. Stává se jaksi

katalogem, místo aby byla galerií obraz samých. ^)

Formou literární, následující po tragedii ecké a karakterisující

periodu rozluky v umní, jest román. Kdežto drama jest v podstat

kresbou individua, jest román pedevším popisem prostedí ; a tento

základní rozdíl staí, podle Wagnera, aby uinil z románu druh nižší.

»Drama postupuje z nitra na venek, román z venku do nitra.

Z okolí jednoduchého a vbec srozumitelného povznáší se dramatik

ku vždy bohatšímu vývinu individuality ; tvrce románu probírá se

z obsáhlého, tžko srozumitelného okolí k popisu individua. V dra-

mat obohacuje okolí obsažná individualita, která se vyvíjí ze sebe

samé ; v román živí okolí palivý hlad prázdné individuality. Tak

odkrývá nám drama organismus lidstva, pedstavujíc individualitu

jako bytost druhovou; román však líí mechanismus djinný, jímž

druh stává se bytostí individuality. A proto také jest umlecké

tvoení v dramat organické, v román mechanické; nebo

drama podává nám lovka, román objasuje obana státu;

ono ukazuje nám plnou pirozenost lovka, tento ospravedluje

nedostatek její státem : drama vytváí se tedy vnitní nutností,

román vnjším nátlakem*. ''^)

Ku konci stedovku v dob renaissanní jest znamenati jak

v literatue tak v hudb snahu po návratu k umni komunisti-

ckému. Poesie, kdysi literární a výpravná, ožívá: mluvené drama

se objevuje v této dob. Shakespeare povznáší je k vysokému

stupni dokonalosti: shrnuje a kondensuje v jedinou zhuštnou akci

dramatickou dlouhé a rozvláné vypravování historické nebo roman-

tické a pedvádí tuto akci ped oima obecenstva spoleností herc.

Tak psobí jeho umní pímo na smysly. A jeho umní jest ne-

obyejn hluboké, nebo Sh. dovedl lépe než kterýkoliv z jeho

pedchdc i následovník dodati tomuto umní ráz opravdového

života v jeho objektivní skutenosti. »Jeho dramata jeví se jako

1) Srovn. Sebr. sp. W.^ III. 106.

'') Sebr. sp. W.^ IV. 47.
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pímý odlesk svta, jenž v nich tak jest podán, že umlecké spro-

stíedkování ideje ani pozorovati nelze, natož pak kriticky dokázati,

proež byla — obdivována jsouce jako plody nadlidského genia —
našim velkým básníkm, skoro jako divy pírodní, studiem k vy-

hledávání zákon jejich vývoje. « ^)

Shakespeare zaujímá zcela zvláštní místo v historii poesie;

nemže býti pirovnán k žádnému umlci — leda k Beethovenovi,

jehož »svt motiv se svou neodolatelnou psobivostí a uritostí

práv tak mocn úinkuje na nejvnitrnjší naše city, jako svt

Shakespearových postav, jejichž charaktery na sebe vzájemn p-
sobící neobyejn pesn jsou nakresleny ; nevadí, že oba tyto svty

zdánliv se pohybují v naprosto rzném ovzduší«.^)

A pece drama, jak je Shakespeare pojal, má po stránce for-

mové dosti závažné chyby. Inscenování bylo ješt tak primitivní,

že se velikému dramatikovi nezdálo nutným mniti místo, kde se

rozvíjel dj jeho kus. Jevišt jeho divadla bylo vymezeno ko-

berci. Aby nahradil postrádanou dekoraci, dovolával se ped-

stavivosti divákovy, snadno zamnitelný nápis oznaoval dle poteby

místo dje. Drama nebylo ješt pln realisováno, ponvadž se

pohybovalo v rámci ist ideálním a abstraktním. Vedle této mož-

nosti zmniti na nekonen mnoho zpsob místo dje, Shakespeare

ani neuznával nutným zjednodušiti intriku svých dramat a uvésti

ji na minimum podstatných motiv. A s tohoto stanoviska zstá-

vají také jeho díla hranou historií nebo románem. Za daných

pomr souasné divadelní techniky jsou dramata jeho nevyrovnatel-

nými arcidíly; ale tato technika, vadná sama sebou, brzy znan
se zdokonalila. Tomuto technickému pokroku byl by ml odpovídati

též pokrok ve stavb dramatu samého. Dosud však nevyskytl se

nový Sh., který by stvoil dramatickou formu, pizpsobenou mo-

dernímu inscenování.

Dramatické umní francouzské neslo se zcela opaným smrem
než anglické. Kdežto u našich soused bylo populárním, bylo u nás

(t. j. Francouz) aristokratickým. Knížecí diváci opovrhovali selským

jevištm Sh. »Za jevišt byla hercm poukázána nádherná sí
v knížecích palácích, v nichž s nepatrnými modifikacemi mla se

dramata inscenovati. Jednota místa byla považována jako rozhodný

požadavek dramatu.*^) A tato jednota místa, stavši se dogmatem

1) Sebr. sp. W.^ IX. 106.

•Ó Srovn. Sebr. sp. W.^ IX. 107.

3) Sebr. sp. W.^ IV. 13.
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dle špatn pochopených pravidel Aristotelových, mla rozhodný

vliv na osud tragedie. Aby nemusil dramatický básník mniti scénu,

peložil vlastní dj do kulis, ponechal na scén toliko ei a nahradil

tak drama adou enických pednes. Z téhož dvodu musili se

franc. dramatikové zíci toho, aby uvádli na scénu sujety romá-

nové a historické, jichž píliš složitý dj nedal se hráti na nezm-
nné scén: byli nuceni vypjiti si od klassického dramatu anti-

ckého nejen formu, ale i sujety a pokusiti se takto o strojenou

renaissanci dramatu antického, je modernisovati a — znetvoiti.

Kdežto Shakespeareovské drama vyvinulo se organicky z románu

a historické kroniky, dkuje, podle Wagnera, tragedie Racineova

svou formu rámci, v nmž byla hrána; tato forma uruje obsah.

Klassická tragedie, plod abnormálního vývoje, jest tedy jen plodem

strojeného umní a proto neschopná života.

Moderní básníci nmetí, i nejvtší, jako Goethe a Schiller,

kolísali mezi obma opanými póly dramatického umní — mezi

Shakespearem a Racinem. Všichni vynasnažili se všemožn, ostatn

bez uritého výsledku, smíiti intensivní život dramatu Skakespeare-

ovského s krásnou formou tragedie Racineovy. Nikdo nedosáhl cíle

tohoto nemožného pokusu. A Wagner usuzuje: »My (totiž Nmci)

nemáme dramatu a nemžeme ho ani míti; naše literární drama

jest práv tak vzdáleno od skuteného dramatu jako klavír od

symfonického zpvu lidských hlas. Mžeme dospti v moderním

dramat k básnickému umní pokud možno nejhledanjším spro-

stedkováním literární mechaniky práv tak, jako k vytvoení hudby

nejsložitjším sprostedkováním technické mechaniky klavírní — což

ovšem znaí stvoiti »eine seelenlose Dichtkunst, eine tonlose

Musik«. ') (Pokraování.)

') Sebr. sp. W.^ IV. 29.
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"pOLITICKÉ. Nevíra^v trvalou dlnost íšské rady — Nové nebezpeí obstrukce zažehnáno
*- —Neúcta k právm poslaneckým — Disciplinární stihání poslance Seitze — Právo in-

terpelaní : místo ministra zemské obrany odpovídá nadporuík v interpelaci obviovaný —
Nutnost zmny vojenského práva trestního — Zamlklost mladoeského poselstva^— Doznání,
že obstrukce byla zhoubná, z úst samého pedsedy poslaneckého klubu na íšské rad —
Nezdar agitace proti ústupu od obstrukce — Národní Listy proti politice svých poslanc —
Co dále? — Otázka nové vtšiny — Svítá v domácí eské politice?
Ze Slezska.

íšská rada zasedala v nejhorlivjší práci tém až do samých
svátk velikononích. Jednání její po mladoeském tistupu od obstrukce

bylo celkem klidné a až na dvojí, trojí intermezzo byly její schze pímo
vzorem pracovitosti. Pes to však stále ješt se nezakotvila nikde, ani

u vlády, víra, že by nynjší klidný stav poslanecké snmovny byl trvalý.

Svdí o tom jist spch, s jakým byly provedeny volby deleganí.
Je píliš patrno, že staí nejmenší námt, aby vnitní spory propukly na

novo v parlamentu se starou bezohledností a vášnivostí. Vždy již v krátké,

tínedlní dob dlnosti, která nastala po kajícném návratu eských po-

slanc do lna pracovitých stran, hrozila snmovn obstrukce se
strany Všenmc. Podntem k ní bylo nadužívání pravá censurního,

jež si osvojil proti všem volnjším a radikálnjším dotazm snmovním
pedseda hr. Vetter. Zažehnána byla všenmecká obstrukce úplným
ústupem presidia, jež sice ne formáln, ale fakticky resignovalo na právo

censury interpelací, jež provádl v pedvelikononím zasedání pan Vetter

zpsobem, hodným pravého rakouského — státního zástupce.

Snižuje-li sám prvý pedstavitel poslanecké snmovny její význam
tím, že se neostýchá pímo policejn omezovat volnost projev posla-

neckých, není divu, že i mimo snmovnu valn poklesla úcta k právm
zástupc lidu. Poslední dny pedprázdninového zasedání pinesly hned
dvojí zjev nepopiratelné neúcty k volnosti poslanecké. Soc.-demokratický

poslanec Karel Seitz, jenž je uitelem, byl disciplinárn potrestán

kesansko-sociální školní radou pro své politické projevy v dob volební.

Snmovna, a uznávala nepípustnost podobného ohrožování svobod po-

slaneckých, neodhodlala se k úinné obran poslance Seitze z dvod
formálných; nebo netroufala si vyložit ustanovení o immunit poslanecké,

jak je obsahuje základní zákon státní . 141 z r. 1867, také na stihání

disciplinární a pijala výklad slovný, dle nhož je poslanec chránn pouze
proti stihání trestnímu.

NAŠE DOBA. R. Vlil., . 7. 1901. 20. dubna. 33
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Mén závažný, ale dosti píznaný, je pípad pán Klofáv.
Pan Klofá podal dotaz na ministra zemské obrany o afée Žilákov.
Vojín Žilák byl pi cviení seknut nadporuíkem Budienerem do ruky.

Interpelace Klofáova tvrdila, že stalo se tak úm.ysln, a ovšem velmi oste

odsuzovala podobné zjevy vojenské — discipliny. K dotazu místo ministra

zemské obrany chtl odpovdt sám pan Budiener. Pedstavoval si parla-

mentní význam interpelaního práva patrn hodn primitivn, nebo soudil,

že nejlepší odpovdí na poslanecký dotaz je vyzvání na souboj. Poslanec

Klofá jmenoval sice své svdky, ale zavas dal se ješt pouit o tom,

jakým by bylo zasahováním v poslanecká práva, kdyby nelen snmovny
jedin na základ toho, že privileje jeho stavu ho staví mimo dosah pro-

hlášení souboje za trestný in, si troufal hnát poslance za jejich ei a

jednání ve snmovn k zodpovdnosti. Se souboje tedy sešlo.

Ale interpelace o poranní Žilákov mla ješt smutnjší dohru. Žilák,

když jeho záležitost budila znanou veejnou pozornost, se zastc;lil. Jeho

smrtí odstrann nejdležitjší svdek, který jediný mohl celou událost uvésti

do pravého svtla. Ale nemíiže-li mluvit Žilák, mluví jeho sebevražda až

píliš zejm. Jí by mli býti pokrokovjší lidé poslanecké snmovny ko-

nen pohnuti, aby s nejvtším drazem naléhali na úpravu vojenského

trestního zákona zejména ve smru k modernjšímu trestnímu ízení, není-li

již nadje, aby i osoby vojenské byly podrobeny obecnému zákonu trest-

nímu. Nutnost toho je tím patrnjší, ím je zejmjší, že pípad Žijákv
není výjimený. Neobyejn etné sebevraždy ve vojšt mluví o tom eí
srozumitelnou.

Mimo vzrušení, jež ostatn v míe dosti nepatrné vzbudila aféra

Žilákova, zabývá eskou veejnost tém výhradn mladoeský ústup

od obstrukce. Pímo pekvapilo, že velikononích prázdnin snmovních
eští poslanci nevyužili k hojnému styku se svými volii, kdežto po-

slanci nmetí psobili ve svých okresích s neobyejnou agilností.

Jak vysvtliti eskou zamlklost, která se málo srovnává s vítznou náladou,

již vyvolávaly po ústupu od obstrukce Národní Listy? Což
nemají eští poslanci, co by lidu ekli? Mají a zajisté nemálo. Ale to, co

mohou s lidem sdliti, je málo utšivé a docela již ne vítzné. Proto spo-

kojila se mladoeská delegace skromn listem svého klubovního pedsedy,

jenž vysvtloval vzdání se obstrukce, a jedinou schzí Klubu národní
strany svobodomyslné v Praze. Venkovu musejí stait jako duha
pestré výklady Národních List.

Ostatn mnoho venkov neztratil tím, že tentokráte pišel o potšení
vyslechnout své zástupce. Obsahem obojího projevu mladoeského poselstva

bylo doznání, že od obstrukce bylo upuštno ne v zájmu státu, ale v zájmu
národa. Obstrukce nemá smyslu — piznávají nyní Mladoeši — již proto,

že dovede sice zastaviti parlamentní stroj, ale nedovede zabránit absolu-

tismu § 14., který by nám psobil ím dále tím vtší škody národní i po-

litické a mohl by na konec pivodit i nebezpeí státní nminy. Že tedy

s obstrukcí Mlado-eši vbec poínali a nevzdali se jí již za hr. Claryho,

kdy dle svdectví poslance Hemana Jandy mohli za to dostat výhod-

njší a vskutku cenné ústupky, vysvtluje dr. Pacák nutností dokázat,

že eši dovedou stejn jako Nmci obstrukcí znemožnit parlament.
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Nálada, s jakou se pijímá obrat mladoeský v echách, je v celku

klidná. Sedm radikál klubovních, kteí byli proti vzdání se obstrukce,

a jejichž mínní tlumoil proti dru Pacákovi dr. Fot, nenachází valných

sympatií ani oekávané popularity u volistva. Je píliš patrná neupímnost
jejich postupu, když dovedou pi svém zásadním, státoprávním radikalismu

trvat v klubu, který nastoupil na trvalo cestu oportunní politiky, aby kdo

mohl vit upímnosti jejich rozhoení. Ostatn ani agitace strany
národn dlnické a radikáln státoprávní nenachází pdy. Manifest

národních dlník — psaný ve slohu Národ. List z let devadesátých —
proti oportunní politice zapadl bez památky. Stejn nezpsobilo valného

dojmu nkolik protimladoeských schzí. To i pi tom, když nepímo radi-

kálniení po echách podporovaly Národní Listy. Zachovávaly obvyklou

svoji taktiku. Zpíma postupovat proti politice poslanecké si netroufaly. Za

to se snažily budit pochyby o výhodách všeho toho, co Mladoeši vyhla-

šovali za svoje úspchy. Ve zvýšení dan z lihu, jež pipadne zemím,

nalezli centralistické ertovo kopýtko — nebo zvýšení bylo uzákonno
ústedním snmem — a o stavb nových vodních drah vyslovovaly obas
pochyby, zda nebudou eskému zemdlství spíše ke škod než na prospch.

Je jisto, že hospodáský význam staveb prplavových není ani z daleka

pro echy pevn stanoven. A jist jsou možný a snad i ne bezdvodný
pochyby o míe zisku, který z nich pro eské kraje poplyne. Ale Národním

Listm ani z daleka o vše to nebželo. Chtly prost i zde ponechat si zadní

dvíka, jimiž by mohly proklouznout mezi radikály, kdyby umírnný proud

v mladoeské politice nenalezl ohlasu v lidu. Ze stejného dvodu pály si

také svolání sjezdu dvrnického.
Ale ani psobení jediného pražského mladoeského denníku proti

mladoeské politice nezdvihlo vlny radikalismu. Je píliš patrno, že lid sám
uznává, že ústup od obstrukce byl národní nutností, a proto ani neodme-

uje politicky úspchy, jež mladoeští poslanci vyhlašují za kupní cenu

obstrukce. Svobodomyslná eská delegace setkala se tedy u lidu se shoví-

vavostí, jaké za minulé své híchy ani si nezasloužila. Je nyní na ní, aby

aspo v budoucnu upímnou, lidovou a pokrokovou politikou stala se hodná

trplivosti eského lidu. Ústupem od obstrukce jsou zaveny úty nebla-

hých a zlých let mladoeské politiky.

Co dále? táže se v obavách každý myslivý eský lovk. Je jisto,

že za klidných pomr snmovních budou se Mladoeši snažit dostat se

do vtšiny. To je konen úkolem stran parlamentních. Ale rozbodno je,

jaká bude nová vtšina. V theorii zdá se, že proniká již poznání, že

zisk nám mže pinést pouze vtšina politicky pokroková. Ale ta je bez

Nmc nemyslitelná. A zajímavo je, že myšlenku parlamentní vtšiny n-
mecko- eské zpíma vyslovily i Národní Listy a nepímo ji nadhodil dr.

Kramá výrokem, že »dnes bylo by nemyslitelno zíditi ve snmovn majo-

ritu, ve které by nebyli páni z levice* , Ale praxe zatím svdí stále ješt

tomu, že není vyloueno znovuvzkíšení staré pravice. Pi hlasování v po-

slanecké snmovn po pravidlu se strany bývalé pravice sešly na jedné

a strany bývalého nmeckého souruenství na druhé stran. Ale i formáln

se stará spojitost projevovala. Vyjednával-li dr. Koerber s klubovními ped-

sedy, vyjednával oddlen se zástupci klub bývalé pravice a oddlen
s klubovními pedsedy levice. Pi tom nové je pouze to, že kesanští

33*
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sociálové vcn (pi volb Kaizla a Fuchsa) i formáln (dr. Lueger se

úastní jako host konferencí pedsed klubovních bývalé pravice) se pi-

družují k stranám staré pravice. Snmovní prakse tedy iní pedzvsti nové

vtšiny pramálo utšlivými.

V domácím eském politickém snažení, zdá se, že svítá. Hrubé a

chlapecké násilí, jež provozují národní dlníci za patronance jedné ásti

Mladoech, probouzí a šikuje dohromady lidi, kteí slušnost a poctivost

žádají i v politickém život. Profesor Masaryk byl ukien v Benešov, kam
pijel pednášet »o politickém programu Palackého a Havlíka 1848 až

1849«. Na samé schzi i Mladoeši se oteven a upímn pohoršovali

nad chlapectvím národních dlník. Po schzi dovedly v ukiení Masary-

kov vidt úspch jedin Národní Listy, Katolické Listy a Šípy.
Za to mladoeské Jihoeské Listy nejosteji odsoudily podobnou po-

litiku chlapectví, jež v pokiku, v kravalistice vidí politické iny, a skon-

ily vyzváním, »by konen jsme se v Cechách vzmužili a promluvili roz-

hodné quo usque vi teroristm, jichž drzost, všem nevzdlancm spo-

lená, každým dnem roste, každým 'úspchem stoupá«. — Gg. —

Skoro bych mohl íci, že naše politické vedení jaksi ztrnulo. —
Jednak je vidt až píliš mnoho úslužnosti ke klubu mladoeskému, za to

že kandidoval našeho pracovníka do íšské rady. Píliš horliv se hájí

mladoeský obrat •— ale nejen hájí — vychvaluje. Mohl se o tom každý

pesvdit z ei samého poslance rady Hrubého. Snad on mže s dobrým
svdomím tak mluvit, ale je nás na Slezsku pece jen mnoho, kteí se

nemžeme nadchnout pro »nový kurs<'. Nevíme, jaké jsou úmluvy
našich zástupc s vládou — a pak, nikdy se nevystupovalo se strany

byrokracie proti nám tak píke, jako nyní. Do okres, v nichž není

pomalu ani Nmce, dosazují lidi, kteí neumjí nebo nechtjí s lidem ani

se domluvit. (Opava, Fryštát a j.) A pece se poád ujišuje, že ny-

njší vláda chce býti nestrannou.

Radost i chválu p. posl. Hrubého do jisté míry i chápeme. Ví,
že se takto podaí eskému poselstvu najít cestu k utvoení jakési aspo
zatímní vtšiny. Dle jeho zdání je na obzoru koalice esko-nmecko-polská.
Ta ovšem pomohla by jenom na chvíli — protože dnešní parlament nelze

zachovat. Ten musí padnout. Ale my radji v nm pracujeme — zane-
me-li skuten pracovat, rozbijí parlament Nmci sami — a na n padne

pak odiósnost pádu íšské rady — vlastn i nynjší ústavy. O pomru
k Polákm nezmínil se p. poslanec skoro ani slovem (uritjším). Ovšem
— práv naše slezská esko-polská shoda, jejíž on je nejhorlivjším za-

stancem, je naší nejbolavjší stránkou a tedy i pro nho nejchoulosti-

vjší. Praská to na všech stranách. Napjetí roste, píese všechna chlá-

cholení a pes výroky, že místní neshody jsou nepatrné (Michejda) a že

jen shod esko-polské mají Slované slezští co dkovat za své úspchv.
Je faktum, že Poláci se vtírají všude, kam jen mohou všude lepí

polské školy. A pece nechce naše politické vedení pochopit, že teba
shodu zrušit a spojit se s dlnictvem. S dlnictvem spojeni — jsme
pány na svém území až po Tšín. Patrn se eká, až následky shody
budou ješt makavjší — a to se ví, že horší. Byrokratický »duch«
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(možno-li o duchu mluvit) je u nás pímo až smšný. Vstník hejtman-

ství Opavského a Bílovského vychází ve dvojím vydání — jedno je n-
mecké, druhé nemecko-eské — soudy (zvi. zemský ale i jiné) posýlají

eským stranám výmry nmecko-eské. Farái, který poslal tvrtroní

výkazy o úmrtnosti a nemanželských dtech esky, dopsáno, aby je po-

sýlal bu nmecky nebo nmecko-esky. Tedy dvojí práce, jako pi vst-

níku pro naše lidi dvojnásobné pedplatné. Úmysl je zejmý — lidem

se má eština zmrzet a pomalu se máme pipravit nejenom na n-
meckou státní ale i nmeckou zemskou e.

Z Politicko-Hosp. jednoty opavské mžeme oznait za potšitelnou

zprávu, že je pedsedou Dr. Mloch místo poslance Dra Grudy. Jen že

p. poslanec to dává cítit — nechodí do pracovních schzí — krátce ne-

míní patrn dlat nic. Ale i to je dobré — lepší nic, než práce z po-

slednjších let jeho politické innosti.

Akoliv hnutí školské by vlastn nepatilo do politického pehledu —
kladu sem nkolik slov o nm. U nás — jakož ostatn je »chvalným«
obyejem asto i v Cechách a na Morav — bere ást vdcv i toto

hnutí politicky. Nesympaticky a pímo nešetrn, ba neurvale inny výtky

nadšené práci akademik, že prý je ukvapena, že povídá Nmcm, kde by
co mli dlat. Páni patrn zapomnli, že sami v as nedlali, co mli,

a tak nutili k ostejšímu postupu mladší generaci. Ale, že jsou tak naivní,

a myslí, že Nmci teprve ekají na naši »radu« kde by co mli dlat —
toho by se byl pece jen málokdo nadál. V Polské Ostrav jsme nedlali

nic a pece stalo se už dávno usnesení o stavb zbytené nmecké
školy — Nmci si ji prost vynutili

;
podobn v Kunicích, Svinov

a jinde.

Jak naši vdcové pejí hnutí školskému bylo vidt z toho, že po-

ložili na denní poádek schze v pondlí veHkononí na první místo

zprávu o politické situaci, a ji lenové už vtšinou slyšeli a nebo jisté

etli v Týdenníku. Tím zabrána dobrá polovice asu, ureného jednání

o školství a o národní rad. Tak nedocíleno nieho, leda že po dlouhé

tahanici pijat vtšinou návrh : Poslanci a pedsedové obou matic slezských

tvoí školský odbor, který akci školskou povede. eknu hned, že akce

pjde pomalu. Školský odbor má býti sborem ídícím ale také agitujícím

a organisaním. Mohou tuto práci zastat pánové, zasypaní estnými a

jinými úady? Vypadá to, jako by se báli kus práce postoupit jiným,

aby naposledy nepišli o vdcovství.

Veliká ást antipathií proti Vesn a vbec hnutí školskému padá

na vrub stoupenc klerikálních, kteí nemohou odpustit eské stran lidové,

že tolik práce pro nás vykonala. Závist je ovšem zlá nemoc — dlá
lovka kousavým. Než, snad pedce jen se podaí ponenáhlu pivésti

celé hnutí do pravidelných kolejí.

Mla se ustaviti národní rada — i vlastn výkonný výbor; výbor

by mohl býti také národní radou — ekl v poátku jednání p. dr. Stratil.

Je pedložen návrh statutu )»výkonného výboru eské strany ná-

rodní*. — Už z názvu samého vidíte, že o národní rad není tu ani ei.
Národní rada nesmí býti výkonným výborem jedné strany, když je v ná-

rod stran více. A pak — výkonný výbor má mít v rukou jen politiku

— to je pro národní radu málo. Ta musí býti naším svésprávným ná-
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rodním ministerstvem všech odbor, aby mohla dávat direktivu veškeré

práci národní, aby byla pojítkem všech našich organisací a -svým pehle-

dem pispívala k tomu, aby práce národní byla tak ízena., by nepeká-
žela a neškodila jedna ást drVihé, by nevyšlo mnoho práce na marno.

Nepostará-li se naše vedení o takovou radu, pak se musí postarat o ni

ti, kteí mimo vedení stojí, a tolik rozmyslu a dobré vle najdou snad

i u starších, aby se k této rad pidali. Naše práce trpí nejednotností

a z ní asto plynoucí nedsledností, proto je poteba všeobecného ústedí.

V hospodáské organisaci uinn znaný pokrok. Ústední spolenost

má filiálku na Tšínsku (ve Frýdku) a zídila spolu s Nmci a Poláky

nákupní komisi, která bude pro všechny slezské spolenosti objednávat

veškeré poteby, aby výhody byly tím vtší.

V tchto dnech bude ustavující valná hromada »Svazu« svépomoc-

ných spolk (družstev, záložen atd.) — a co nejdíve bude systemisováno

místo revisora. Jinak je dležitjší pouze jednání o kontribuenských

fondech, k nmuž vyzváni podílníci úedn. Úst. hosp. spol. navrhuje

:

ponvadž je teba, aby náš kapitál se píliš netíštil, dále aby právo po-

dílník zstalo v podstat neporušeno, jakož i aby fondy pinesly užitek

rolnictvu, bute fondy promnny bu: 1. ve spoitelny okresní (s pupil-

lární jistotou); tím by byly pro nás získány peníze sirotí, nebo 2. správa

fond bu pidlena Svazu spoleenstev ; tak by byl položen základ k selské

bance, anebo konen 3. založiž se z nich zemská pojišovna se temi
sekcemi : eskou, nmeckou a polskou. Tak by zstalo mnoho našich

penz v zemi, byla by to úspora národního jmní.
Na Dunajsko-oderský prplav bychom se tšili, kdybychom nebyli

pesvdeni, že ješt píliš mnoho vody Odrou uplyne, než k emu dojde.

Tšili bychom se proto, že by severní dráze sklapl trochu hebínek. Nosí

jej u nás vypjatý víc než jinde. J. C.

Po VEEJNÉM HOSPODÁSTVÍ. Finanní politika státnici drah železných — Finanní
význam státních projekt prplavních — Pepjaté nadje v psobnost vodních cest vnitro-

zemských — Prplavní projekt uherský — Bankovní bilance za rok 1900.

Investiní pedloha vládní prošla prvým tením — ne však bez úrazu

pro veškeru státní politiku železniní. Poslanec Kaizl, známý už z poátku
let 90tých jako nepítel pasivních drah státních, odsoudil celé finanní

hospodaení státních železnic v Rakousku. My jsme již pi posuzování lo-
ských tarifových zvýšení na státních drahách vyložili historicky jejich

pasivitu a mžeme se dnes obmeziti na data nejnovjší. Dle výpot
Kaizlových obnáší dle státního rozpotu na rok 1901 dopravní pebytek
státních drah 62'9 mil. korun. Z toho však dlužno hraditi schodek v extra-

ordinariu 11*2 mil. K, na zúroení a umoeni zaizovacího kapitálu 117"3

mil. korun, a na úroky i amortisaci vídeských prostedk dopravních

5-8 mil. K, úhrnem tedy 134-3 mil. K. Avšak ke schodku 71-3 mil. K,

který plyne ze srovnání obou íslic, dlužn ) pipoísti roní potebu na
nové investice, které v prmru 5 nejbližších let iní dalších 57 mil. K,

tak že platíme nyní na státní dráhy z jiných finanních zdroj, zejména

tedy z daových, ron 128*6 mil. K, neítajíc 6 mil. K na subvence
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drahám soukromým celkem tedy asi 10° o veškerých rádných výdaj stát-

ních. Státní dráhy mají naproti soukromým drahám nanejvýš nepíznivý

a vždy ješt se zhoršující pomr mezi dopravními píjmy a výdaji, celé ti

tvrtiny dopravních píjm je pohlceno výdaji dopravními (u jižní dráhy
jen 4470, u severní Ferdinandské jen 49'6° o, u státních drah 75'6°o) a

pak ovšem kapitál ve státních železnicích uložený zúrokuje se pouze asi

2%, zbytek zúroení zaplatí poplatníci, bohužel nejen ti, kteí po státních

drahách lacino dopravují, nýbrž i ti, kteí musejí dopravovati draho po
železnicích soukromých.

Novými drahami se pasivnost státní sít železniní ovšem ješt zvýší,

severní aktivní zem budou ješt více pipláceti na pasivum zemí jižních

a východních, i vznikl v poslancích severních zemí požadavek výstavby

splavných cest vodních. Když pasivní dráhy — tra terstská má vynášeti

jen 2" 10%, bude však vynášeti sotva polovic, o rentabilit skoro všech

ostatních tratí se ani nemluví— pro ne také pasivní vodní cesty ? Budou-li

severní zem pispívati 70° o na deficity nových státních železnic, pro by

nenechaly pispívati jižnjší polovinu státu 30° o na své prplavy? Což
budou však nové vodní cesty pasivní? Vtšinou zcela nepochybn, roz-

umíme-li pasivností správn výnos, který nedostauje ke zúroení i amorti-

saci zaizovacího kapitálu nebo dokonce ani ke krytí výdaj udržovacích

a provozovacích.

Jde o projekty obrovské : prplav dunajsko-oderský bude dlouhý

274 km. a má státi 150 mil. korun, prplav dunajsko-vltavsko-labský

o délce 390 km. bude státi 240 mil. korun, spojení Moravy s Labem
u Pardubic (346 km.) 170 mil. korun, spojení Odry s Vislou a Dnstrem
(479 km.) 120 mil. korun, vodní dráha mezi Lincem a Budjovicemi

(95 km.) 70 mil. korun; celkem tedy za 1584 km. 750 milion korun,

vítajíc i náklady kanalisace stedního Labe od Mlníka k Hradci Králové

nebo Jaromi, rozpotené na 50—60 milion korun. Základní kapitál

všech státních železnic iní v Rakousku koncem r. 1899 2456 mil. korun,

na vlastní stavby a investice železniní vynaložil stát dosud jen 673 mil.

korun (diference 1783 mil. korun jest kupní cenou za postátnné dráhy

soukromé). Pipoteme-li tedy k preliminovanému stavebnímu nákladu pro-

jektovaných cest erárních nejmén 20° na pravdpodobné pekroení
rozpotu, shledáme, že tyto vodní stavby pevyšují rozsahem veškeré státem

dosud provedené stavby železniní a nepochybíme, odhadneme-li je prost
na jednu miliardu. Nebo u kanál lze pravdpodobné výdaje stavební roz-

poísti ješt daleko nesnadnji než u železnic a pekroení rozpotu o 50
a více procent není vzácností. Dokladem jsou prplav panamský, manche-
sterský, korinthský, emžský atd. A jist ani provádná již kanalisace

Vltavy nebude initi výjimku. Bude tedy jen zúroení stavebního kapitálu

vyžadovati ron pes 45 milion korun. Kolik by tedy milion tunových
kilometr musila initi vodní doprava vnitrozemská v Rakousku, aby se

vybralo krom znaných náklad udržovacích a provozovacích 45 milion
korun nikoli na dovozném, které písluší majitelm lodí, nýbrž pouze na
poplatcích prplavních? A bude doprava prplavní skuten tak silná, 'jak

se oekává? Snad ano na prplave dunajsko-oderském, který bude dodávati

Vídni slezské uhlí kamenné, na dunajsko-vltavském pro hndé uhlí severo-

eské, a na obou pro uherské obilí a mouku, i konen na kanalisovaném
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stedním Labi, které protékajíc úrodnými kraji, vroubeno jest adou mst.
Co chtli byste však voziti po Ode, Visle a Dnstru, když je v Halii

plno pasivních drah, jak slabou byla by místní pouze doprava po jalové

Vltav mezi Prahou a Budjovicemi i po prplave mezi Budjovicemi a

Lincem ! A i na živjších tratích kanálových nebude doprava daleko uhra^

zovati zúroení i amortisaci stavebního kapitálu. Kdyby bylo pravdou pe-
hnané tvrzení N. L., že pi tchto nákladech »-vydlužený kapitál s boha-

tými úroky se vrátí«, a že »finanní ministr desetkrát tolik by dostal

upsáno na vodní stavby v zemích koruny eské, než bude na n potebí,

«

nemusel by parlament dohánti neochotnou vládu, aby kanály stavla

sama, nýbrž vláda byla by naopak zasypávána žádostmi o prplavní kon-

cese od soukromého kapitálu, ne-li našeho, tedy od belgického, francouz-

ského, anglického, jemuž by stailo zúroení 4— S^/g^/o ! Když pak ani

v Nmecku není soukromých podnikatel pro prplavy, když naopak stát

donucuje provincie, aby piplácely k nákladm stavebním, jak lze mluviti

o finanní výnosnosti kanál u nás, vyjímajíc snad jediný dunajsko-oderský,

který má na obou koncích zde obrovské centrum konsumpní, tam pe-
bohatá ložiska uhelná?

Arci by snad i u nás dostal finanní minis'r upsánu pjku na

stavby prplavní — ale jen proto, že — jako u železnic — poskytl by
vitelm pevné zúroení bez ohledu na skutený výnos podniku, z pjky
provedeného, že tedy garancií úroku vitelova je nikoli výsledek podniku,

nýbrž berní mohutnost státu, z níž se za všech podmínek úrokové platy

uhradí.

Pro tedy bychom stavli pasivní prplavy? Stejn jako pasivní že-

leznice, v nadji, že tato pasivnost je pouze doasnou, že nová dráha

probudí hospodáský rozkvt kraje a že dosáhne asem transport tak

vydatných, aby se sama vydržovati mohla. A i zde zkušenost pinášívá

trpké zklamání a nemilé sprchy rozníceným fantasiím. Kdyby k hospodá-

skému povznesení staily levné komunikace a technicky dokonalé, nemohlo

by se vlastn dlouho mluviti o drahách pouze strategických, protože za

málo let by se vyplatily vzbuzeným rozkvtem hospodáským. Na eském
jihu málo je prmyslu i na tratích státních železnic a naopak nejprmy-
slovjšími kraji probíhají drahé železnice soukromé

!

Práv naše prplavy pak mohou býti i dnes — za tak vyvinutého

ruchu železniního — hospodáskými, spojujíce malými pomrn délkami

svými rozsáhlé toky pirozené. V tom smru má prplav dunajsko-vltavský

výhodu nad oderským ; má nejen mohutné námoní východisko v Ham-
burce, nýbrž pibyl mu prplavem labskotravenským i Lúbeck na moíi

baltickém a projektovaný stedozemský prplav nmecký zjedná mu spojení

i s Brémami a j. pístavy na Vezee a na Rýn.
Prplav oderský má vydatného pomocníka v Uhrách. Vláda uherská

zanáší se prý projektem velikého vodního spojení od Šttina Odrou a

Váhem k Dunaji pes Budapeš a dole k Sáv a Kupou ke Rjece. Balt

má býti spojen s Adrií cestou 2200 km. dlouhou, z niž 1400 km. pi-

padá na eky již splavné, 420 km. na toky, které by se musily teprve

kanalisovat, a 380 km. na vlastní prplavy, ze dvou ptin snadno provedi-

telné. A aby Uhi nezbudovali prplav vlastní, postavíme jim jej my; ped-
loha, kterou prý vláda chystá pro 18. duben, zabezpeuje v první ad
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kanál oderský, po nmž teprv následovati bude dunajsko-vltavský a moravsko-

labský.

Jak hledti na hospodáský, nikoli státn finanní význam prplav
a cest vodních? Jsou prostedkem, zlevujícím dopravu. Neiní hospodá-
ských div, nevykouzlují obratem ruky blahobyt, jsou toliko jedním z mnoha
initel rozkvtu hospodáského, nemohou však nahraditi nedostatek jiných

jeho podmínek. Mohou — jako každý dokonalejší prostedek dopravní —
ten onen zájem i poškoditi; tomu zdraží surovinu, zjednávajíce jí, díve
ve výrobním míst bezcenné, výhodnjší odbyt do dálky, jinému uvalují

na krk novou konkurenci, která dosud vzdáleností a dopravními náklady

jako jakýmsi clem byla chránna. Pošinují staroobvyklé pomry hospo-

dáské, rozluují staré závazky a tvoí nové. Podporují zejména velko-

prmysl a velkomsta, protože ekonomie plavby vj'^žaduje co možná nej-

vtší lodi, nejvtší a nejjednotnjší náklady a co nejmén zastávek a zdržo-

vání pi nakládání a skládání. Nebo kdo mže odeslati nebo pijmouti

40— 60 vagón uhlí, obilí, cukru a pod.?

Jsme tím proti stavb prplav ? Zajisté nikoli
;
jenom proti jejich

peceování, aby se nemyslilo, že jenom vodní cesty chybí k našemu
hospodáskému spasení, že rozlévají požehnání, kudykoli vede jejich dráha.

Správné a stízlivé jich oceování mže pinésti i prospch finanní : en-

thusiasmus snadno by nás mohl svésti, že bychom povolili nepomrn
vysoký zemský píspvek na vodní dráhu, která prospje daleko více

Uhrm, Vídni, severoeským uhlotéžam, zahraniním lodním spolenostem,

nežli tm, z jejichž kapes by se zemský píspvek musel zaplatiti, anebo

tm, kteí ze sousedství prplav budou míti jenom škodu.

Ale tím picházíme k jiné kapitole, strachu z dopravních cest vodních,

a o tom píšt.

Bezen jest msícem bankovnch bilancí. Z eských bank nejvtšího

úspchu dosáhla loni Živnostenská. Majíc vlastní akciový kapitál 20 mil.

korun, stala se loni též jakousi bankou spoitelní; aspo stouply u ní

vklady penžní za loský rok o 20Vii mil. korun a vklady na spoitelní

knížky bankovní inily koncem r. 1900 plných 37*92 mil. korun, penžní
vklady úhrnem 40*49 mil. korun, víc než dvakrát tolik co akciový kapitál.

Poítáme-H ješt reservní fond (4-66 mil. korun), specielní reservu a pen-

sijní fond, úet vitel (6255 mil. korun), pracovala Živnostenská banka

loni s provozovacím fondem pes 134 milion korun. Banka pejala loni

komisionelní prodej 4 cukerních rafinerií a 12 surovaren, súastnila se

finann založení úvrní banky v Lublani, pejala ve vlastnictví pozemky
a budovy bývalé kadetky, tžila hojn z obchodu uhelného, eskomptovala za

220 mil. korun smnek, obrat kontokorentního obchodu inil loni 2521 mil.

Filiálka její v Benešov byla koncem r. 1900 zrušena, filiálka vídeská
pevýší znenáhla obrat hlavního ústavu pražského. istý výtžek banky
obnášel loni 2*55 mil. korun, t. j. 12"',4'';o akciového kapitálu, daní bylo

zaplaceno pes 588.000 korun, tedy skoro 3% akc. kapitálu. Bankovní

budova na Píkop je v bilanci vadna obnosem 2'269 mil. korun.

Pražská (díve Kolínská) úvrní banka zakoupila loni obuvnickou to-

várnu Bergmannovu v Novém Bydžov a zakoupila od hrab. Ledebura jeho
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veškeren uhelný majetek v Kemuži u Teplic. Vydlala pi akciovém kapi-

tálu 4 mil, korun 432.494 korun a platí 10"() dividendu; na daních od-

vedla 175.449 korun.

Zdá se, jakoby u nás po pivovarské nastávala opt horeka uhlíská.

Aspo vedle akciové spolenosti, kterou chce utvoiti na zmínné doly

banka úvrní, vydává se také projekt tžaské spolenosti hndouhelných dol
»Boží Požehnání« v Chodov u Karlových Var s kapitálovou potebou

1,024.000 korun pod patronací eského úvrního ústavu v Praze a zvláštní

eské horní družstvo rovnž hledá vhodný objekt tžební.

Pozoruhodno je, že banicy vídeské byly hospodáskou depresí r. 1900

stiženy daleko citelnji než pražské. Jsme u nás jaksi za vtrem svtové

konjunktury, z níž prospch i škoda docházejí k nám jen jakoby ve slabém

odrazu. Pro naše banky i obecné hospodáské pomry není to valným

svdectvím — spíše znamením malého skuteného významu národohospo-

dáského vlivu bank a nepatrnosti našich hospodáských pomr vbec.

Ani za loský rok nevyplácí však žádná banka vídeská dividendu menší

než 5°/o, dividendu nejmén Q^ío vyplácí z 13 vídeských bank 10, divi-

dendu nejmén 7
''o vyplácejí 3 banky, 10" o vyplácel úvrní ústav a 20"

o

ústav pro úvr pozemkový.

I nmecké banky pražské loni prospívaly ; Unionka vydlala píes

2-57 mil. korun a vyplácí 7V2°o dividendu, hospodáská úvrní zotavuje

se znenáhla ze známé aféry s ústeckou cukerní rafinerií, a výtžek její

ani dnes ješt nedosahuje z daleka íslic ped r. 1898. S,

ZEMDLSKÉ, PRMYSLOVÉ A OBCHODNÍ. Rozšíení obchodních akademií na ústavy
tyleté —Vady vyššího školství obchodního — eské odborné školy v eských Budjo-

vicích — Zemská školní rada živnostenská — Hospodáské obležení Olomouce — »Svuj
k svému« ve vládních výnosech a v nmeckém emeslnictvu pražském.

Ve vyšším obchodním školství zuí boj ; zde ti, tam tyi roky vy-

uovací, zní heslo, vysílají se deputace, asopisy poádají písemné ankety,

obchodní komory a kuratoria školní podávají obsáhlá i ostrá memoranda

proti reform, kterou prý vláda vnucuje obchodnictvu proti jeho vli

a jeho lepšímu pesvdení.
Co jest píinou reformního projektu státního a eho se má jím

dosáhnouti ? Dle pesvdení vládního prý na školách obchodních,

uivem petížených, sotva 25"/o žactva dosahuje cíle vyuovacího, t. j.

onoho positivního vdní a umní, zejména v cizích jazycích a ped-

mtech kupeckých, jakého kupci na absolventech právem žádati mohou.

Pro toto rozšíení jsou prý též uitelské sbory veškerých vyšších škol

obchodních a bylo prý již provedeno dobrovoln v celé ad ústav
;
jediný

dvod, jejž prý lze uvádti proti tomuto požadavku, pozdní vstup do praxe,

není prý nijak závažným, aby mohl býti píinou zmaru akce reformní.

Než obchodnictvo má i jiné námitky proti ministerské reform.

Pedn práv o školství obchodní má stát nejmén zásluhy. Obchodní školy

vyšly vesms z poinu praktických obchodník a jsou i nyní státem pod-

porovány v míe jen velmi nepatrné. Stát má v Rakousku pouze dv
vyšší školy obchodní: v Terstu a ve Lvov — první vzniklou r. 1842
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z obchodnického oddlení r. 1817 ke staré naviganí škole terstské pi-

pojeného, tuto zízenou teprv roku 1899. Všechny ostatní akademie (vyšší

školy) obchodní založeny byly od obchodních grémií (nmecká v Praae

1856, ve Vídni 1857, ve Štýr. Hradci 1863), od mst (eská v Chru-

dimi 1862, v Král. Hradci 1895, v Plzni 1896), nebo dokonce od soukromých

spolk (eskoslovanská v Praze 1872, v Prostjov 1894 a v Brn 1895).

Také k vydržování škol obchodních pispívá stát jen nepatrn ; ve školním

rozpotu na rok 1901 figuruje školství obchodní obnosem 393.600 K,

školství prmyslové však obnosem 7,920.522 K. Zvláš vyšší obchodní školj-

vydržují se zpravidla ze dvou tetin školným, od žactva ve znaných
obnosech (100, 120 — 150 zlatých ron) vybíraným a zídka promíjeným.

Znamená tedy prodloužení studia ze tí na tyi léta rozmnožení

nákladu na tyto škol}', po pípad zvýšení deficitu pro initele, kteí je

vydržují — nebo ony blahé doby, kdy obchodní akademie vykazovaly

znané pebytky, minuly skoro u všech ústav následkem zvýšení ui-
telských plat novými regulacemi nebo prostým pibýváním kvinkvenálek

a pensí, následkem ásteného obmezení potu žactva ve tídách a pod.

Náklad vydržovací vzrostl by pak nejenom vcným zaízením i vydržo-

váním (nájemné, udržování místností, pomcky atd.) a pírstkem hodin

a sil vyuovacích, nýbrž i tím, že by pro nkteré pedmty, obstarávané

dosud pi menším potu hodin silami pomocnými, musily býti ustanoveny

dražší — ovšem i po vtšin lepší — uitelské síly ádné.

Studium zdraží se však i žákm. Rok studia na obchodní akademii

lze pi vysokém školném páiti na 1000 K, a poítáme-li ješt úbytek

výdlku v praxi, vzroste suma tato snadno na výši dvojnásobnou. Co
z toho vyplyne? Žáci mén zámožní, kteí bývají zpravidla nejpilnjší

a nejnadanjší, budou se obraceti více snad ke školám dvoutídním
a zcela jist k jednoroním školám soukromým a zjednají si právo dobro-

volnické, které pak bude jedinou výhodou obchodních akademií, cviným
kursem vojenským, jaké n^mí rostou jako houby po dešti. Úrove vzd-
lání odborného ani všeobecného se tím ovšem nezvýší ; budou prost zp-
sobem co nejmén namáhavým »nadeni« na výcvik kontoární tak jako

na tzv. vzdlání všeobecné pro inteligenní zkoušku dobrovolnickou.

Avšak rozhodnjší prý jest ješt proti reformnímu projektu vládnímu

okolnost, že absolventi po dokoneném tyletí budou míti již pozd do

praxe. I nejpelivjší školní vzdlání je prý jen pípravou pro praxi,

která se nedá sebe delším vyuováním nahraditi. ím pozdji vstupuje

mladík do praxe, tím více odcizuje prý se praktickému nazírání a konání,

mechanické manipulaní výkony, bez jakých se poátení praxe obejíti

nemže, zprotivují se mu a ideálem jeho stává se ne obtížnjší, ale

vdnjší povolání obchodníka samostatného, nýbrž kariéra úednická
v bankách, spoitelnách, pojišovnách, pi drahách atd.

Je ledacos správného v tchto námitkách. Jisto je, že se vliv školy

na praxi vbec peceuje. Zvláš v našich kruzích nezasloužená iní se

obchodním školám výtka, že nepsobí k tomu, aby absolventi obraceli se

k samostatnému povolání a ne k úednickému, jakoby škola mohla na-

hraditi nedostatek vrozené náklonnosti k obchodu, zjednati žákm ono

kupecké prostedí a myšlenkové ovzduší, jakého eský jinoch nemá ani
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doma u rodi ani jinde v svém olíolí, napraviti ve tech letecli to, co

pedchozích 8 let výchovy rodinné a školské pokazilo!

Pravda jest také, že škola mže uzpsobiti žáka jen, aby svým
vyšším vzdláním všeobecným a odborným snáze a- dkladnji poznával

obor, v nmž pracovati uinil svým povoláním životním, i mechanický
aparát závodu, v nmž práv psobí, aby uil se svých znalostí školních

úeln upotebovati v praxi i konen aby vlastním dalším sebevzdláváním
a piinlivostí mohl na žebíku obchodnického podnikání postupovati

rychleji a výše než konkurent mén vzdlaný a mén piinlivý. Jeden

rok dívjšího i pozdjšího vstupu do praxe zde nijak nerozhoduje ; samy
nkteré obchodní akademie mají kursy pro abiturienty ze stedních škol,

kteí takto vstupují do praxe o 1— 2 roky pozdji než pímí žáci ob-

chodních akademií, v Nmecku nechávají velkoobchodníci své syny vy-

studovati i práva a státní vdy a pibírají je pak do písáren a kolik

technik absolvovaných pracovalo jako tovaryši a dlníci v rzných zá-

vodech chemických a pod. v cizin — pro by tedy byl pro praxi zp-
sobilejší a ochotnjší mladíek 171etý a ne již 18 a IQletý?

Co pak dále nerady uznávají kuratoria obchodních akademií, je špat-

njší materiál žákovský. Již zpsob, jakým se akademie vydržuje, nutí

ke kompromism mezi zeteli didaktickými a finanními, pi emž vítzí

ohledy finanní, které jsou zárove existenními. Pijímají se žáci, jak se

pedpisy o pijímání a zkoušce dají jen Irochu obejiti, a ponechávají se

na ústav, i když se úplná nezpsobilost jejich záhy ukazuje. Obchodní

školy staly se útoištm žák, kteí pro nedostatek pilnosti nebo kázn
na stední škole zkrachovali, a na obchodní škole doufají s nejmenším

pomrn nebezpeím a namáháním dojíti práva dobrovolnického. O mírnou

klasifikaci a shovívavé posuzování pi sebe hrubším porušení kázn,
zejména naproti uiteli, postará se již editel, cht necht, pod nátlakem

toho onoho lena kuratoria, nebo z obavy, aby ústav neupadl v povst
píliš písného u nadjných žák nebo u starostlivých rodi, zejména

je-li na blízku ústav konkurenní. Ovšem •— , ti správní výboi, kteí

z úslužnosti nechávají se rádi posílati na své svéhlavé editele a profesory,

za živý svt by nepipustili, že jsou na ústav pes všechnu snahu pro-

fesor žáci, kteí zejm vzdorují nebo vyhrožují profesorovi, kteí chlubn
rozhlašují, že toho profesora živí a kdyby atd. Nejsou ovšem pomry
všude stejné, ale na nestejný a špatný materiál žákovský naíkají v Praze

jako ve Vídni, Linci a Inšpruku a jen u nás zatušovává se vc jako

všechno, o em cítíme, že není v poádku.
Pimysleme si k tomu peplnné tídy, asto se mnící a druhdy i mén

kvalifikované (odborn i didakticky) pomocné síly uitelské a na druhé

stran rozsáhlé uivo, které by pln zamstnalo žáky znan nadanjší a pil-

njší i uitele lépe pipraveného s menším potem žactva, a to disciplino-

vanjšího — a pochopíme snahu editelstev i správy vyuovací, umožniti

reformu aspo rozdlením uiva na tyi léta. Postup, jaký zde zahá-

jila správa vyuovací, nebyl však bezvadný. Pedn dlužno souditi, že

neodstraní-li se co možná ostatní nedostatky obchodních akademií, pouhé

rozšíení na tyi roníky by celkem nemnoho prosplo — aspo prospch
by nevyvážil obti, které by museli žáci nadaní a pilní pinésti na výlun}''

prospch soudruh mén kvalifikovaných. Dále dohodovalo se ministerstvo
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o reformu od ústavu k ústavu — slíbilo tm, které ji provedou, jisté vý-

hody, dalo nkterým titul akademií a dodávalo, že ostatní budou musit

následovati, nechtjí-li pijíti o výhodu jednoroní služby vojenské nebo

státních subvencí, a když dostavily se deputace ústav dosud trojtídních,

ubezpeoval ministr, že hodlá se vyvarovati všeho nátlaku na ústavy roz-

šíení se vzpírající, a pipouštl tak souasné trvání ústav troj- a ty-
tídních vedle sebe v týchž místech nebo v mstech od sebe jen nepatrn

vzdálených ! Stav tento je však neudržitelný a setrvají-li elnjší akademie

na odporu, nezbude ministerstvu, které by bylo beztoho nuceno státní

subvence školám tytídním znan zvýšiti, než aby odhodlalo se k po-

stupnému postátování jejich. Nenajde v tom snad ani valn odporu. Ui-
telské sbory škol obchodních trpí siln soukromým rázem škol a místními

i osobními pomry, mají zkrátka všechny nevýhody, nikoli však výhody

státních ústav vyuovacích. I správní sbory tchto škol leckde uvítají

postátnní s povdkem, ponvadž budou zbaveny starostí o úhradu hrozí-

cího nebo již rostoucího deficitu. Budou sice zbaveny také onoho píjem-

ného pocitu panství nad sborem muž, z nichž leckterý inteligenn stojí

daleko výše než druhdy celé slavné kuratorium, ale konen vždy silnjší opora,

jakou uitelské sbory nalézaly pirozen ve vládní ingerenci naproti vlivm
a rozmarm osobním a místním, konen i tento píjemný pocit leckdy

ztrpovaly a jakýsi neškodný vliv se interesovaným kruhm odborným
také pece poskytne.

Budou také njaké sklenicové boue ohledn postátnní i pozemštní.

Naše malé vzdlání politické sluuje otázku kompetence zemského zákono-

dárství se zemskou správou a vydržováním tchto ústav. Nech již bude

organisace školství obchodního upravena zákonem zemským i naízením
ministerským — ústavy samy, ím hlubší bude jich reforma, tím budou

pasivnjší, a nebude-li moci zem pevzíti jich vydržování, nebude míti

také vlivu na jejich správu a psobení. Jsou na p. i reálky pedmtem
zemského zákonodárství, o vlivu zemské samosprávy na školy reálné je

však málo znamenati. A dotáží-li se nynjší soukromé obchodní školy

o velosti zemskovýborského objetí dvrn iditelstev komunálních vše-

obecných škol emeslnických, zajisté jim nepochybn pejde chu vymovati
sekní pednosty vídeské za pražské Adámky a soudruhy. Bohužel, ale

pravda I

*

eským Budjovicm dostane se v dohledné dob dvou odborných

ústav vyuovacích. Obchodní komora esko-budjovická — jediná, která

je^t úpln v rukou eských a které škodí jenom lidé a la Holanský —
usnesla se zíditi tam eskou dvoutídní denní školu obchodní, k níž pi-

pojila by se též pokraovací škola (veerní a nedlní) pro eské un
obchodnické. eské denní školy nalézají se dnes v Plzni, Praze, Chrudimi

a Král. Hradci (vyšší), v Kolín, Hoicích a Mlníce (dvoutídní) — vesms
tedy v echách stedních a severovýchodních. eský jih neml dosud ani

jediné eské školy odborné. Doufáme, že eská škola obchodní v Budjo-
vicích potem žactva i významem záhy pedí obchodní školu nmeckou,
která se letos vzmohla ve dvou tídách na 41 žák a v pípravce na
10 žák.
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Také ke druhé škole odborné v Budjovicích je základem pée malé,

ale národn ilé komory budjovické. Ponvadž stát pi zizování škol

odborných klade podmínku, aby obec poskytla jim pi nejmenším míst-

nosti a zaízení, což by ryze nmecké zastupitelstvo budjovické eskému
ústavu zajisté neudlalo — vždy dokonce loni proti zízení jeho vbec
neobyejn dtkliv se ohrazovalo — usnesla se komora k oslav panovni-

ckého jubilea sama se postarati o zízení budovy pro nižší státní školu

prmyslovou, aby tím stát ke zízení školy pimla a zárove mu je

umožnila. Snad k tomu nyní dojde za koncesi, že bude zízena nmecká
státní prmyslovka v Chebu. Konen i chebská škola je na míst. Ale

že i takové vci jsou pedmtem politických obchod, je vru rakouskou

specialitou.

*

Rozvoj a dílem provedené, dílem projektované zmny obchodního

školství z posledních let, rostoucí vliv i finanní úast státu na tomto

školství i konen návrhy na úplné postátnní i pozemštní denních

vyuovacích ústav obchodních povzbudily k návrhm, jimiž má zabez-

peiti se intensivní souinnost obchodnictva pi organisaci a správ škol

obchodních. Také prmyslová rada rakouská v sezení III. oddlení svého

ze dne 5. bezna t. r. pijala návrh na zízení stálého poradního sboru pro

kupecké vyuování jakožto ústedního orgánu poradního a po pípad na za-

vedení podobných sbor poradních pi politických úadech zemských po-

dobným zpsobem, jako již existuje ústední komise pro živnostenské vy-

uování pi ministerstvu a poradní sbory pro toto vyuování pi místo-

držitelství.

Uskutenním požadavku tohoto bylo by však poteb vlivu prakti-

ckých kruh vyhovno jen mrou nedostatenou. Musila by se tato ústední

komise pro kupecké vyuování skládati ze zástupc spoleného ministerstva

vnjších záležitostí (departementu obchodnpolitického), ministerstev vy-

uování, obchodu, železnic (vzhledem k projektm na organisaci školství

dopravního) a financí, rakouského obchodního musea, obchodních a živno-

stenských komor (aspo tch, v jichž obvod ústavy toho druhu existují),

kuratorií a uitelských sbor denních škol obchodních, a byla by tudíž

sborem tak rozsáhlým, že bý se mohla scházeti toliko ve znan dlouhých

obdobích. Tomu nasvduje zkušenost, že sama ústední komise pro vy-

uování prmyslové schází se v posledních letech velice zídka, ano

v nynjším složení svém, od února 1898 trvajícím, nebyla dosud vbec
k zasedání svolána, takže uplyne snad celá tyletá funkní perioda této

komise, aniž bylo jediné zasedání provedeno. Není tudíž divu, že pi ná-

vrhu na ústední komisi pro kupecké vyuování sám list prmyslnický

trpce prohlásil, že dekoraních poradních sbor máme již dost.

Avšak bylo by lze úinný kus samosprávy interesovaných kruh ve

školství odborném i pokraovacím zabezpeiti lépe v jiné form než v ne-

svolávaném a bezvýznamném sboru poradním, a již ústedním, a dle

zemí decentralisovaném, totiž zízením zemské živnostenské rady školské,

složené ze zástupc vlády, zemského výboru, obchodních komor a j.

initel školy vydržujících a spravujících, a z odborník prmyslových,

obchodnických a školských — dle analogie školní rady zemské. Jesti
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dosavadní styk vyuovacích ústav odborných s ministerstvem prostedni-

ctvím okresních hejtmanství a místodržitelství velice zdlouhavý ; vyízení

podání ministerstvem protahuje se tím zpravidla déle než pl roku, nkdy
pes rok, a politické úady okresní zabavují se tím zbyten agendou,

pro kterou pirozen chybí jim po vtšin zájem i kvalifikace.

Této zemské živnostenské rad školské podléhaly by denní i pokra-

ovací školy obchodní a prmyslové, jako podléhají školy obecné, mšanské
a stední zemským radám školním. Ministerstvo vyuování bylo by pak

vyšší instancí, která by rozhodovala zvlášt o zásadních otázkách, po-

nechávajíc — mimo bžné vci správní — zemské živnostenské školní rad
zejména žádoucí pizpsobování organisace a uebních osnov k specielním

potebám rzných zemí a kraj. V otázkách principielních byly by pak

zemské živnostenské rady školní ministerstvu vyuování onmi poradními

sbory, jaké pro jednotlivé vlády zemské ml na mysli návrh prmyslové
rady rakouské. Zízení podobné instituce prosplo by též nesmírn roz-

voji pokraovacího školství, obchodního i prmyslového, a jaký politický

význam by mlo, kdybychom pro 376 škol pokraovacích, pro 50 odbor-

ných škol prmyslových, pro 7 státních škol prmyslových a asi 15 den-

ních škol obchodních v Cechách mli ve vlastní zemi správní orgán,

v nmž bychom mohli svými zástupci spolurozhodovati - kdežto nyní je scentra-

lisováno všechno v ministerstvu, k nmuž a od nhož je cesta jen pro-

stednictvím dvojích úad politických, a které se pítže pouhých sbor
poradních zbavuje tím, že je prost nesvolává.

Hanáci oblehli Olomouc. Obléhání ovšem ryze moderní: hospodáské.

Vy nmetí obchodníci a živnostníci podporovali jste pi posledních íšských

volbách kandidáty té strany, která, majíc panství v mst byla až na krev

skoupá pro naše kulturní poteby a pro nás mla jen nadávky a po-

smšek ; vy obojetní nešli jste sice s Nmci, ale ani ne s námi, když

bželo o každého muže a když bj^lo nectí nepiznati barvu; vy renegáti,

kteí dovedli jste hlásiti se k nám, dokud jste mohli z nás bohatnouti,

ale kteí v rozhodném okamžiku obrátili jste zbran proti nám: vám vy-

povídáme boj, ne palcáty a sudlicemi, bez ztráty krve a život, boj dnes

jedin možný, boj prostý, ale také pi dobré disciplin nejúspšnjší. Ne-

budeme vám prost nositi svých penz, abyste nám za n s výdlkem
dávali zboží, které jste sami nakoupili lacinji, a nebudeme vám dávati

jiné, které byste po zpracování s velikým výdlkem zase nám prodávali.

Na tom, že my spokojovali jsme se úlohou pasivního objektu, založili jste

svou hospodáskou pevahu a ta je zase jedním z hlavních zdroj vaší

pevahy politické. Ale kdežto obchodník jednotlivec bývá samá ochota a

zdvoilost naproti odbrateli jednotlivci, bývá dodavatel — národ krutým
pánem národu — odbratele. Pokládáte nás za své kolonie a chcete z nás

míti prospch i posmšek zárove, jako druhdy Anglie Americe chcete nám
naizovati, co musíme bráti od vás a co vám prodávati.

A k emu by nebyly pimly sebe delší úvahy o tom, jak nám je

poteba hospodáské solidarity, podnítilo klidné Hanáky hrdopyšství vládc
olomouckých. Co nedli tém konaly se schze, nejprve žen v Olomouci,

potom všeobecná shromáždni vždy v celé ad míst okolních — vesms
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s thematem o našich národních a hospodáských povinnostech a vesms
vyznívající v heslo »svj k svému*. A že se rána neminula cíle, svdí
farizejské interpelace na íšské rad, které — zapomínajíce, že jejich p-
vodcové sami ješt loni vydávali tištné seznamy eských obchodník za

vodítko pro boykot nmeckým obecenstvem — volají státní policii, aby za-

bránila hospodáskému poškozování nmeck3'^ch obchodník a živnostník,

které prý se dje z dvod politických, o tom svdí konen i pokusy
o smír, ku kterým dali podnt Nmci, nedokavše se ovšem píznivého

výsledku.

Nepodceujeme tchto náhlých hnutí, specielními podnty vyvolaných;

i o nich platí » semper aliquid haeret«, a je psychologicky pochopitelno,

že citové rozechvní psobí asto více než úvahy rozumové. Ale my bychom
páli si, aby se zásada hospodáské solidarity stala ástí našeho myšlení

a konání vbec jako nezbytný prostedek k našemu hospodáskému i kultur-

nímu povznesení, ne pouze jako doasná odveta nebo pomíjející vzmach.

Také hospodáská emancipace mže pokraovati jen znenáhla, a náhlé

vzmachy mívají — ovšem nemusí míti vždycky — v záptí, že dobré vli
odbratel nedostaí orgány obchodnické nebo vyrabitelské, že vyskytnou

se pak závady, které zpsobují rozmrzelost, ochablost a nedvru v hesla

národnhospodáská.

Že ostatn naše snahy národnhospodáské nijak nej-íou naší specia-

litou, je i z nejposlednjší doby nkolik doklad. Tak na p. bund rakou-

ských prmyslník žádal vládu, aby k novým investicím byli pipuštni

jen tuzemští dodavatelé. Ministr Wittek zaruuje železárnám, že poteby

státních drah budou od nich odebírány (železo naše je kartelem daleko

zdraženo nad cizozemské), ministr vyuování vybízí, aby školy prmyslové
své poteby kreslicí braly od dodavatel tuzemských atd.

Kterak i Nmci pražští rozumjí dležitosti národní hospodáské

solidarity v ohledu národním, o tom svdí nedávno vydaná brožurka

»Der deutsche Handwerkerverein in Prag seinen Mitgliedern. Wichtig fur

jeden Deutschen.« Již v úvod promlouvá se o dležitosti vzájemné pod-

pory na poli hospodáském,. která eliti má jako zbra proti »poešovacím
zámyslm emeslnictva pražského«. Jest prý tudíž povinností každého, své

nmectví oteven doznati a hrubému násilí poešovacímu se vzepíti. Jest

prý v Praze dosud zdatný nmecký stav emeslný, který svdí o dívjším
lesku nmeckého emeslnictva pražského, a proto nutno usilovn hájiti

každou pí nmectví v nadji na píští lepší doby. Aby se však mohl

zachovati nmecký, emeslnický stav v Praze, k tomu není teba almužny,

nýbrž svení veškeré emeslné práce. Za tím úelem pipojeny seznamy

zboží a výrobk a prázdné listy, kam by si každý pítel nmeckého
emeslnictva dle poteby zaznamenal adresy nmeckých výrobc. Zásady

hlavní jsou: každý dejž pednost jen Nmci. Nákup budiž obstarán jen

u Nmc a každá pouze eská firma budiž pomíjena. Nebutež pijímány

nenmecké listiny a úty, ve veejném obcování budiž používáno jen

nminy. Nmecké paní pijímejtež jen nmecké služky, nmetí živnost-

níci pouze nmecké tovaryše. Spolky poešovací se prý bojí vydati eský
adresá živnostník proto, aby mnozí nepišli o své nmecké zákazníky.
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Proto každý charakterní Nmec nech obrátí se jen na zejm nmeckou
firmu. Tak i pražský Handwerkerverein praktikuje to, co nedávno hlásal

prof. nmecké obch. školj'^ olomoucké Dr. Sommer: kupuje-li Cech u Cech,
je to »drzostí, která nemla dosud rovné a nesmí zstati bez energického

potrestání* — ale u Nmc je »národní zradou, jestliže dnes nkdo z lhostej-

nosti nebo úmysln z nemístné spoivosti nebo pohodlí jde jinam, než

k nmeckému obchodníku*.

Handwerkerverein však dále odporuuje též všechny instituce jím za-

ízené, bezplatné sprostedkování práce, spoitelnu a záložnu jen pro n-
mecké emeslníky, vlastní živnostenské pokraovací školy s nmeckým
uitelstvem, útulnu pro uenníky, vzájemný podprný spolek k podporování

v nemoci a úmrtí jen pro nmecké mistry a tovaryše, spolkový dm,
který práv koupen v Praze ve Smekách za 65.000 zl. a na njž všichni

zámožní Nmci v Praze pispli znanými ástkami, kdežto eské emesl-

nictvo pražské nevzmohlo se posud ani na stavební místo pro vlastní dm.
Toto výbojné vystupování pražského »Handwerkervereinu« a skrov-

ouké vystupování eského emeslnictva v Praze jest charakteristické pro

naše pomry. Kdežto pražský Handwerkerverein ítá ve svém stedu na

tisíce len ze všech vrstev nmeckého obyvatelstva, zápasí naše repre-

sentaní eské emeslnické korporace o své bytí jen což. »Ceský emeslník*,

z nhož vyjímáme tento povzdech nad ilostí Handwerkervereinu a indo-

lencí našich besed emeslnických, zapomíná arci na jednu z hlavních píin :

Našim emeslníkm bývalo k posmchu, že v Handwerkervereinu je daleko

více doktor, profesor a továrník než emeslník — ale tito u nás po-

vrhovaní neemeslníci dlali vlastní nmeckou politiku emeslnickou v Praze

s úspchem daleko vtším, než naše sobstané emeslnictvo samo sob.

Kde má pražské eské emeslnictvo svj dm, svou školu, útulnu, záložnu

(krom té, jejímž pvodcem je — továrník Zdekauer), vzdlávací akci, po-

ptavárnu? Nic z toho nemá, ono má jen haldu vdc, eník, agitátor,

organisátor, poslaneckých kandidát — avšak lepší živlové i z emesl-

nictva samého se tchto »organisací« vzdalují. T.

COCIÁLNI Výsledky sítání obyvatelstva v Rakousku — Odlidování venkova — Jubileum
*~-' SOtiletého trvání organisace anglických strojník— Pojišování podnikatel proti stávkám.

K minulým vývodm o pohybu obyvatelstva v Cechách dodáváme

nkolik dat statistických dle zatímních výsledk loského sítání obyvatel-

stva, práv uveejnných, které ovšem definitivními výsledky budou sice

v jednotlivostech opraveny, sotva však co zmní na celkovém obraze,

jaký již dnes si uiniti lze.

Dv vci vynucují si u nás hlavní pozornost: úbytek obyvatelstva

v rolnických okresích, které jsou vtšinou eské, a daleko znanjší po-

mrn pírstek Nmc nad echy, vyvolaný nikoliv menší plodností, nýbrž

vysthovalectvím ech do ciziny, do jiných zemí rakouských, do prmy-
slových kraj nmecko-eských a sesílený hospodáským i politickým ná-

tlakem na echy v uzavíraném území.

V posledním desítiletí ubylo obyvatelstva v echách v 26 politických

okresích — eské jsou to zejména: Benešov, Blatná, áslav, Chotbor,

NAŠE DOBA. R. VHI., . 7. 1901. 20. dubna. 34
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Jiín, Litomyšl, Jind. Hradec, Pelhimov, Rokycany, Sušice, Semily, Jilem-

nice, Strakonice, Tábor, Turnov (který ješt v pedchozím desítiletí byl

aktivním) — a pipoteme-li 5 okres, kde ubylo siln obyvatelstva v le-

tech 1880—1890, seznáme, že v plné tetin (30) okres v echách ubylo

v posledních dvou desítiletích obyvatelstva bezmála o 60.000, kdežto

v ostatních 64 okresích obyvatelstva — a v nkterých neobyejn

—

pibylo. Nejvtší pírstek mají v posledním období sítacím Most a Tep-

lice (48-6 a 43-1^/q), za nimiž teprv následují Vinohrady se 407n, dále

Duchcov (BQ^/n), za nímž jde Žižkov se SS-B^g, Ústí n. Labem s'29-l"/o,

Plze 29"/^, Smíchov s 28*9''/q, a z ostatních okres majících pírstek
nad lO^/p jsou nmecké Karlovy Vary, Falknov, Jablonec, Chomutov, Aš,

Liberec, Zatec, Kraslice, Dín, smíšený Ces. Budjovice a eské jen Louny,
Karlín, Kladno, Slaný, Náchod a Hoovice.

Ostatní okresy, zejména Pardubice, Chrudim, Podbrady, Kolín, Kutná
Hora, Kr. Hradec, Ml. Boleslav, es. Brod, Mlník atd. vykazují pírstek
znan slabší. Celkem však i o nmeckých okresích platí, že nejvtší pí-
rstek mají okresy nikoli prmyslové ve vlastním (užším) smyslu slova,

nýbrž hornické, Most, Teplice, Duchcov, Ústí n. L., Falknov — dlužno

to vytknouti, protože hornictví je nepenositelným darem pírody a pírstek
obyvatelstva v tchto obvodech závisí tudíž tak málo na nmecké inteli-

genci a píli, jako zase málo na eské pírstek v eském Kladn a Sla-

ném, v Moravské Ostrav a pod. V okresích pouze prmyslových je oby-

vatelstvo již od dívjška tak husté, že pibývá ho nyní jen mrou znan
povlovnjší. Ale ovšem je rozdíl mezi rozmnožováním obyvatelstva i jen

v Aši a Jablonci a mezi úbytkem v Sušici a Jindichov Hradci tak ve-

liký, že volání po industrialisaci našich zemdlských kraj je úpln opráv-

nno. Úbytek v agrárních okresích jest ostatn ne vždy znamením úpadku
zemdlství, nýbrž do valné míry i následkem toho, že poteba lidské práce

i v zemdlství je nahrazována stroji a že místo stálých dlník nastupují

vždy více pechodní dlníci sezónní.

Druhá vc jest relativní vtší pírstek Nmc než Cech. — Dle
výsledk sítání pibylo Nmc v echách za desítiletí 1880 až 1890
107.525 ili^5-227„, za desítiletí 1890—1900 však dokonce 180.889 ili

8-33''/^ — ech za první desítiletí jen 171.248 ili 4-98% a za druhé
jen 251.012 ili 6-99°/^. Prosté srovnání íslic dokazuje, že pírst Nmc
dje se »aklimatisováním«, jak oni to nazývají, pisthovalého obyvatelstva

eského, i vtší ješt mrou nátlakem a násilím, jak jsme pesvdeni my.
A tu bychom pímo ekli, že industrialisace našich kraj, i kdyby

byla pstna daleko intensivnji, než jak se bohužel dosud dje, ani za

20 let neodstraní zjevu, že pebytené obyvatelstvo eské bude odcházeti

do hornických kraj severoeských — opakujeme: do hornických, protože

prmysl ve vlastním smyslu nikdy tak rychle a snadno neroste jako hor-

nictví a nikdy neabsorbuje tolik pisthovalého obyvatelstva, již proto, že

z pravidla vyžaduje znanjšího výcviku technického než hornictví.

Také v Cechách jako celku pibylo obyvatelstva jen pod prmr
cislajtánský (8'1 proti 9*3"/^) a na Morav neiní procento pírstku ani

ti tvrtiny celkového prmru pedlitavského. Zem již od dívjška silnji

zalidnné pirozen mívají pírstek mén znaný než zem, které je hu-

stotou obyvatelstva teprv dohánjí. Ale nicmén je tato ástená stagnace
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v echách a zvlášt na Morav zjevem povážlivým, ponvadž ani zalid-

nnost Cech a Moravy není dosud tak veliká, aby stagnaci vysvtlovala,

i konen celkové procento pírstku Cislajtanie
(9'3^/f,) není znané.

V Prusku na p. pibylo obyvatelstva v letech 1882— 1895 15-4°
q, v král.

Saskem o 24-5'*/q, v íši nmecké úhrnem o 14-5°/q. A v Rakousku sa-

mém mají nad echy znanjší pírst Dolní Rakousy (16"/,,), Terst

(13-57o), Bukovina (12-9«/;), Slezsko (i2-4°j^), Dalmácie (12-2%, Vor-
arlberk (ll-S^^), Salcburk (ll-47o), Pímoí (8-67o) a Istrie (S'4^1^).

Zajímavé glosy teme od Bernsteina v orgánu rakouské odborové

komise k jubileu padesátiletého trvání organisace anglických strojník, která

poátkem letošního roku pesthovala se do vlastní, nákladem 190.000
marek modern zízené budovy, berouc s sebou do nového útulku i nové

smry. Vývoj této proslulé organisace odborové je charakteristický svým
konservativním nazíráním na problémy prmyslové výroby

;
jedna z prvních

postavila se proti staré boulivé period tradesunionismu, zíkajíc se zásad-

ního potírání podnikatelstva, a spojovala soustavn úkoly odborové orga-

nisace s dalekosáhlými úkoly pomocných pokladen. Zmínné nové smry
záležejí v patrném ústupu od zásady dlnického odborového cechovnictví,

které tvoilo jádro sporu ve veliké SOtitýdenní stávce z r. 1897-8, dosud

živé pamti, a záleželo hlavn v požadavku obsluhy stroj kvalifikovanými

dlníky s nejmén ptiletou dobou uební v díln, vedouc tímto a souvi-

sejícími s ním požadavky co do potu stroj, jedním dlníkem obsluhova-

ných, sazeb mezdních a j. zoufalý a tvrdošíjný boj proti moderním po-

krokm techniky, inícím dlníky emesln vyuené zbytenými a nahrazu-

jícím je dlníky jednostrann v njaké jen spec'ální funkci pracovní

vycvienými.

Byl to dlouhý a tichý zápas, hotová guerilla, kterou vedli anglití

strojnií proti technickému pokroku, kdekoli zdál se je poškozovati,

a byl provázen stejnými úinky jako ped stoletími boj o staré ády
emeslné : technický pokrok byl možným jen tam, kam vliv organisace

strojnické nesáhal. Boj ten setkával se se zdarem potud, dokud trvala pe-
vaha Anglie ve strojní technice ; jakmile však Unie severoamerická a N-
mecko poalo ji dostihovati, ano i pedstihovati, nezbylo anglickým tovární-

km, než pijati otevený boj s dlníky, a neváhali to uiniti, když r. 1897
strojnií pokusili se vymoci si osmihodinnou dobu pracovní — požadavek

pi eeném jich stanovisku vi technickému zlacinní výroby nesplnitelný.

Organisace strojník podlehla sice, jak známo, po 30titýdenním zápase,

ale — za trvale píznivých a loyálních pomr k svazu zamstnavatel —
zotavila se rychle jak co do potu len, jichž ítala koncem pedešlého

roku pes 87.000, ale i finann
;
jmní její ítalo poátkem velké stávky

350.000 š, loni v III. tvrtletí 376.931 ^ (víc než 9 mil. korun), nové

potvrzení these Webbsových v známé jich knize, že zotavování se orga-

nisací dlnických vysmívá se pímo všem pedpism techniky pojišo-

vatelské. Od té doby otázka cechovnictví dosud sice není definitivn roz-

ešena ; tu a tam dochází stále k tenicím, ale svaz, dohnán okolnostmi,

byl nucen od prkazu výuního ustoupiti a pipustiti zásadn i nevyuené
dlníky, pokud aspo jen ped dokonáním 21. roku v díln strojnické nebo

34*
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mechanické 5 let pracovali jako »uenníci« — zbylo tedy pouhé slovo

místo dívjší snahy o udržení vyššího odborného niveau vyuených dl-
ník, jde již jen o zamezení pílišného vzrstu uennického dorostu. Ochranu
lidskosti dlníkovy ohrožené jeho zjednostranním postupující specialisací

strojovou dle náhledu Bernsteinova hledati jest v methodickém rozdlení

úkol mezi dílnou a školou (po pípad odbornou nebo pokraovací).

Je v tom mnoho pouné analogie pro naše maloživnostníky
;

jen že oni,

aspo ve velkém jádru svém, poád ješt spoléhají víc na fušerské zákono-

dárství »svých« poslanc, a maloživnostenský Bernstein dávno ješt chodí

kdesi po houbách.

Instituce soukromého pojišování podnikatelského proti stávkám

vstoupí tedy i u nás co nevidt v život k podntu svazu rakouských

prmyslník. Až na nkteré námitky pojišovatelské techniky došel projekt

dotyného pojišovacího spolku již zásadního schválení vlády. Dosavadní

pokusy ochrany zamstnavatelstva ped hmotnou škodou ze stávky ply-

noucí braly se rozmanitými cestami. Na tomto míst stala se již zmínka

na p. o svazu severoeských prmyslník a o lipské spolenosti k od-

škodnní pi stávkách, útvarech to rázu spolkového, omezujících se na

stádání fondu, z nhož by pi stávkách vypláceno bylo odškodné posti-

ženým podnikatelm, od pípadu k pípadu — tedy ne dle zásad techniky

pojišovatelské — vymované. Pokusy pojišovatelského rázu byly možný
ovšem teprve od té doby, kdy došla rozšíení a prohloubení úední stati-

stika stávek jako nezbytný jich podklad. Prvním vtším pokusem toho

druhu byl pojišovací spolek podnikatel hor horního obvodu Dortmund-

ského, povstalý po velké stávce hornické z r. 1889 s jmním na l^/g mil.

marek. Naproti tomu projekt berlínského svazu prmyslník z r. 1898,

zíditi akciovou pojišovnu toho druhu s kapitálem 5 mil. M, stroskotal

se na podmínce vlády, aby ve stanovy pojato bylo obligatorní podrobení

se podnikatelovo dohodímu ízení a na tom výplata odškodného v pí-

pad stávky uinna byla závislou. Projekt našeho »bundu« má býti zbu-

dován na základech ist pojišovatelských a má se tedy pojištným
dostati náhrady — zcela neb aspo s vtší ásti — škody stávkou

utrpné. Pojištní ovšem nevztahuje se na stávky zamstnavatelem ze

ziskuchtivosti vyvolané nebo vbec (teba lehkomyslností), zavinné a musí

tudíž v stanovách pojišovny dána býti garancie objektivního a pesného
zjištní píin a vzniku stávky, opatení nejen se stanoviska techniky

pojišovatelské nezbytné, ale i loyalní a nutné, má-li od pojišovny býti

odvráceno odium bojovné organisace proti dlnictvu. Pojištní mže se

ovšem vztahovati pouze na skutenou škodu (ne i jinaký ušlý zisk pe-
rozmanitých ovšem forem), k jejímuž vypotení má býti podkladem suma
mzdy stávkujících dlník jakožto cena istého výkonu pracovního. Po-

jištní toho druhu liší se ovšem zásadn od bžných druh pojištní

ostatního
;
ponvadž dle povahy vci stanovení pojistné sumy pedem

a vypotení prémie podle ní není možno, musí bráti se postupem opaným
a z prémie pedem stanovené (v pomru k pravdpodobným ztrátám stáv-

kovým na základ materiálu statistického a j.) stanoviti sumu pojistného,

resp. odškodného, kterou bude pak tvoiti roní suma prémií po srážce
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správních výloh a dotace reservních fond. Co se týe asového rozd-

lení stávek a tudíž i likvidnosti pojistného, je dána v principu tím, že

pojišovna má se vztahovati na všechny obory prmyslové, kde tedy

rznos asového rozdlení stávek dána jest samou rzností odvtví pr-
myslových. Pro poátek, dokud pojištní nebude soumrn rozvtveno na

pokud možno všechna odvtví prmyslová, budou ovšem stávky generální

a skupinové psobiti nemalé rozpaky. Pojištní má spoívati na zásad
vzájemnosti, poátení prémie nebyla by dle pedbžných výpot vtší

než 4'^/q,^ mezdní sumy, sloužící za základ úrazovému pojišování. Po-

jištní vztahuje se na každý pracovní den stávkou zmaený, vypoítá se

na základ sumy mzdy, placené ve 4 nedlích stávce pedcházejících

a iní SO^^/ij takto vypotené denní sumy mezdní (ítaje v to i dlníky

stávkou nucené zahálející). Tato výše pojistného pokládá se za dosta-

tenou, aby z ní zamstnatel hradil pevné platy, zúroení investovaného

kapitálu, udržování stroj, dan a j , tedy skutenou škodu. Vyšší od-

škodné snadno by mohlo býti podnikateli podntem k lehkomyslnému
odmítání i spravedlivých požadavk dlnictva, protahování stávek a pod.

Statut ukládá zárove podnikateli vyerpání všech pokus a zamezení

stávky, tak jako kdyby pojištn nebyl. O to pokusí se také pi každé

oznámené stávce vyslaný delegát pojišovny, který také na základ zá-

vodních knih uiní návrh na výši pojistného. O výši její rozhodne v pí-

pad sporu smírí soud s konenou platností. Pojišovna vstoupí v život,

jakmile se pihlásí nejmén 500 len s piznanou (u úrazových pojišoven)

sumou mezdní 50 mil. korun. Prémie 4"/^^ zakládá se na statistickém

materiálu z let 1891—7 a mže být v pípad poteby zvýšena o stejný

obnos. — Charakterisovali jsme již tendenci tohoto pojišování,

zmiujeme se však nicmén obšírnji o nm, aby po zásluze ocenny
byly i leckteré zdravé jeho sociáln politické momenty, závislé ovšem na

svdomité a poctivé jeho praxi. Byly by tím cennjší, kdyby jim byla po

cizích vzorech již astji zmínných pedcházela loyální dohoda s dlni-

ckými organisacemi a teprve po eventuelním nezdaru jejím byl by ne-

sporným obranný ráz tohoto pojištní. Tak ale prese všecko opané ujišo-

vání má nepopiratelnou píchu vyzývavého ducha své vlasti, kde mlo
vznik iKdoskoho? V. P.

OKOLSKE. Postupující rozklad uitelské organisace — Píiny rozkladu — Zmna taktiky
^-^ v Ústedním vedení — Výsledky nové taktiky — Poslední rozhodnutí zemského výbora
v otázce služného uitelstva — Smutná perspektiva uitelstva do budoucnosti — Poslední
valná hromada delegátii — Nový obrat v tnjítice — Úbytek zkoušených sil uitelských —
Vzrst neobsazených míst uitelských v^ Cechách — Zpráva zemské školní rady — Sjezd
pokrokového uitelstva moravského v Brn — Porušení immunity poslance-uitele — Postup
klerikalismu do školství — Emil Zola proti škole konfesionální.

Uitelská organisace, na níž neúnavn, dlouho a s nadšením praco-

váno, octnula se ve stavu doasného rozkladu. Nynjší neblahé vedení

psobí v ní jako královská luavka. Ješt ped rokem postupovalo veškeré

uitelstvo eské jako jediný organism za jedním cílem. Na spolenosti

uitelské, organisující se dle správných zásad sdružování, bylo možno po-

zorovati pibývání a vzájemnost jednotlivých ástic, z nichž se skládala.
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Uitelstvo zstávalo vrno svým pevn vytknutým požadavkm, rozhodn
a sebevdom získávalo a získalo si pro n veškerou, jen trochu opravdovou
národní spolenost. A byla to práv ta rozhodnost, to sebevdomé vystu-

pování, které imponovalo a respekt budilo. Veejný tisk byl donucen
otevíti vcem školským a uitelským své sloupce, mladé strany politické

vypracovaly své školské a kulturní programy, ano i vládnoucí politická

strana mladoeská mocným tlakem organisace uitelské puzena ustavila

své školské komise a odbory.

Uitelstvo eské tolikráte sklamané, tolikráte se svými požadavky
odmrštné, tolikrát ponížen o pomoc žebrající, uvdomilo si sílu svého

spoleenského vlivu mezi lidem, vztýilo hrd svoji šíji a urilo si správný
taktický postup. Nápravu vcí svých ekalo jedin od sebe, síly své a ideí,

které je spájely v pevný, nerozborný šik. Tato jedin správná cesta musila

dovésti uitelstvo k žádoucímu cíli.

Nové vedení zmnilo však náhle osvdenou a správnou taktiku za

taktiku starou, neosvdenou, za taktiku domlouvání a smlouvání se

s rozhodujícími initeli, za taktiku, která musila míti za následek osudný
sestup v sociální otázce uitelské. Na srpnové valné hromad delegát
pedseda Ústedního spolku p. V. Rašín veejn vykládal, že uitelstvo

musí v otázce služného pistoupiti na kompromis a dopustil se tím jedné

z nejvtších chyb, která na vývoj palivé otázky služného vliv velmi ne-

blahý a pímo osudný mla.
Na jae roku 1899 podány na snmu království eského se strany

eské i nmecké návrhy na služné, které v podstat se kryly s pijatými
požadavky uitelskými. Po mnohých a osudných intervencích starosty

Ústedního spolku vypracovala na jae roku 1900 školská komise zásady
k nové úprav uitelských plat, které daleko stály za návrhy ped tím

na snmu zemském od poslancv Anýže a Werunského podanými. Návrh
školské komise nemohl býti ode všech kategorií uitelstva pro svoji ne-

dostatenost pijat. Uitelstvo pražské v » Komenském « sdružené návrh

školské komise odmítlo, trvajíc vrn pi praporu s hesly posledních ty
tíd úednických, pi praporu, pod nímž se jednomysln sešlo veškeré

uitelstvo cislajtanské.

Ústední výbor však. pes protesty proti návrhu školské komise
v uitelstvu eském se ozývajícími prohlásil nešastn, že by úpravu
školskou komisí navrženou pijati mohl za pechodnou. To byla již zrada

na požadavcích pijatých vším uitelstvem v echách i celém Rakousku.
Rady uitelské dosud pevn semknuté poaly se trhati. Vystoupilo z organi-

sace, jejíž vedení opouštlo program, uitelstvo pražské a okolní sdružené

v nejvtší jednot, pražském »Komenském«. Nepkné naknutí, které se

mu dostalo v povstném Rašínov »Dvrném sdlení «, neochota Ústed-
ního výboru k žádané satisfakci, jakož i pijetí klerikální Besedy Ui-
telské v uitelskou organisaci dohnalo pímo pražské a okolní uitelstvo

k tomuto rozhodnému inu.
Po uitelstvu pražském vystoupilo z organisace veškeré uitelstvo

plzeské v pesvdení, že výbor »Ústedního spolku jednot uitelských
v království eském « nepoíná sob nestrann a dstojn, jak toho re-

presentace eské obce uitelské vyžaduje. Rozklad uitelské organisace

stále pokrauje a dá se stží pi nynjším nešastném vedení zastaviti.
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V tchto dnech ohlásilo vystoupení své z Ústedního spolku veškeré uitelstvo

eskobrodské. Vystoupilo již také i nkolik okrsk uitelstva venkovského

(Skvoretice na Blatensku a j.).

Mimo to Jednota uitelstva škol mšanských, která již nkolikráte

prohlásila sebe za jedin oprávnnou zástupkyni zájm svých len, zaka-

zuje si v posledním ísle svého orgánu všelikou starost Ústedního spolku

o zájmy uitelstva škol mšanských. Veškeré uitelstvo této kategorie jed-

nání její schvaluje. První neshody Ústedního spolku s Jednotou vznikaly

již tehdy, kdy Ústední výbor poal zpodrobovati své postuláty v otázce

služného dle posledních tíd úednických bez pizvání oprávnných zá-

stupc Jednoty. Vbec to zpodrobování materiálních požadavk uitelských

vedlo pímo k neshodám v uitelstvu. Na návrhu Ústedního výboru je

píliš urit znáti nadržování ídícím uitelm a editelm škol. Tím pi-

cházelo se vstíc jedin kruhm byrokratickým, které usilují šíením pro-

pasti mezi správci škol a ostatním uitelstvem utvoiti z ídících uitelv
a editel zvláštní orgány dozorí. V zájmu pokroku ve školství bylo by

však, ne aby správci škol od ostatních uitel byli pokud možná hodn
úedním svým postavením oddleni, ale spíše úzce sblíženi. Uherský po-

krokový ministr vyuování Vlasics v jedné ze svých eí se pronesl, aby

editel školy byl primus inter pares t. j. první mezi sob rovnými.

Musil-li již Ústední výbor postuláty uitelstva dle posledních ty tíd

úednických zpodrobovati, pak ml vzíti pro uitelstvo škol obecných a m-
šanských normu dle úpravy státního uitelstva cviného a hlavního na paeda-

gogiích. Za uitele cviné pi paedagogiích bývají ustanovování uitelé se

zkouškou zpsobilosti pro školy obecné a za uitele hlavní, zvlášt v po-

slední dob nedostatku uitelstva škol stedních, tém napoád uitelé škol

mšanských. To mlo býti Ústednímu výboru hlavní direktivou, když

požadavek posledních tíd úednických byl jednou již veškerým uitelstvem

cislajtanským pijat.

Jaký dsledek vyplynul z toho, že uitelstvo organisované pistou-

pilo na kompromis a veejn piznalo slabost tím, že by pijalo zlepšené

návrhy školské komise, ukázal další vývoj otázky služného na snmu
zemském v prosincovém zasedání a v zemském výboru. Zemský výbor

království eského nerozvážné pedvolební usnesení snmovní neprovedl

odkazuje se na to, že zemský snm sice pídavky uitelstvu odhlasoval,

ale o úhradu se nepostaral. Nejbídnji placeným tídám uitelstva venkov-

ského nedostalo se dosud ani krejcaru odhlasované almužny.

Zprávy zemského výboru dávají tupiti, co v nejbližším zasedání

snmovním na utišení bídy uitelské se nejvýš stane. Na poslední schzi

(10. dubna) usneseno zásadn: 1. aby zrušeny byly poslední dv pla-

tební tídy na školách obecných a poslední tída platební na školách

mšanských, 2. aby snmu pedložena byla úplná osnova zákona o cel-

kové budoucí úprav plat uitelských, 3. aby nový zákon o služném

uitelstva byl t. zv. zákonem postupným, t. j., aby se s vyplácením jednot-

livých požitk zapoínalo v urených dobách, 4. aby se veškerá místa

poduitelská pi školách obecných zrušila a 5. aby pídavky aktivní (pí-

bytek né) uhrazováno bylo z prostedk školních okres. Na základ tohoto

zásadního usnesení má subkomitét (Herold, Werunský, Pražák) vypracovat

co nejdíve (bhem ty týdn) návrh zákona a pedložit jej zemskému
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výboru. Pedlohu zákona vypracuje dr. Pražák, dobe známý pítel uitelstva.

Že zástupce velkostatku bude míti pi práci na zákon na zeteli více

kapsy svých šlechtických voUtel než strádající uitelstvo a prospch
školství, jest více než jisto. O krytí výdaj spojených s úpravou plat

uitelských se dosud nejednalo. Pravdpodobn dojíti má ku zvýšení

zemských pirážek. Jak se k možnému tomuto zvýšení postaví mladoeští

poslanci rolnití, uitelstvo také si již dovede vypoísti. Ped krátkým

asem ješt ostentativn odešli ze snmovny, když mla se zrušiti IV. tída

platební na školách mšanských a uitelstvu této kategorie pouze vrátiti

to, co již starý zákon jim poskytoval, t. j. 800 zl. základního služného.

Perspektiva hladovícího uitelstva v Cechách do budoucnosti je za-

kalena. V nejbližším zasedání snmovním zruší se nejbídnji placené po-

slední tídy plat uitelských, což znamená, že nejbídnjší z bídných

budou si moci klopotný život svj 50— 100 zl. ron osladiti. V jak

dlouhých intervalech provede se nový zákon o služném, kterým se dnes

uitelstvo pro nastávající volby do snmu zemského naláduje, je dnes ješt

rouškou tajemství zahaleno. Nejspíše to budou intervaly šestileté. Ped
každými novými volbami do snmu zemského zruší se poslední nejnižší

tída platební, tak že po njakých 18 letech domže se veškeré uitelstvo

škol obecných královského základního služného 800 zl. a uitelstvo škol

mšanských 900 zl. ron. Se svojí starou bídou hmotnou i mravní bude

se uitelstvo bohatého království jako Ahasver ploužiti »eským rájem lo

na pohled« do nedozírna . . .

Pedsednictvo Ústedního spolku pokraujíc ve své naprosto pochy-

bené politice pijalo zlepšené návrhy školské komise, uveejnné ve

»Škole mšanské a živnostenské* za své a opustilo tím kardinální poža-

davek posledních ty tíd úednických nadobro. V dvrné však schzi —
patrn nejspolehlivjších delegát — zvedla se proti kompromisní politice

pedsednické silná oposice, a usneseno trvati ve valné hromad delegát

na den 9. dubna t. r. svolané pevn na základním požadavku úedni-

ckých tíd, nedosti správn rozvedeném v podaném na snme návrhu

Anýžov.
Na valné hromad delegát dne 9. dubna konané pijata jednomysln

po referátu Jílkov, ostré ei posl. erného, namíené proti neupímné he
poselstva eského s uitelstvem, a ei Tukov, líící hroznou bídu, která

v uitelstvu panuje — resoluce dosvdující, že uitelstvo eské » nezvratn

a neoblomn trvá na návrhu poslance Anýže a splnomocuje své Ústední

vedení, aby resoluci den ped tím pijatou dvrnou schzí delegát ne-

dávalo na veejnost až v dob, kdy to uzná za dobré «. Tajnstkáství

v této resoluci obsaženého nedovedla se valná hromada zíci. Taktice

pedsednictva Ústedního spolku projevující se v povstném již interveno-

vání a konferování s rozhodujícími kruhy dostalo se na poslední valné

hromad odmítnutí. Žel, že se to stalo již v dob, kdy uitelská organi-

sace má silné trhliny, kdy proniknuta je živly klerikálními, kdy respekt

uitelstva ve veejnosti valn otesen.

Neutšené pomry hmotné, v jakých uitelstvo bohatého království

tone, mají za následek stálé pibývání uitelských sil náležit nekvalifiko-

vaných. Dle poslední struné »Zprávy zemské školní rady« bylo ve školním

roce 1899— 1900 na obecných a mšanských školách 49 uitel (39 e-
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ských, 10 nmeckých) a 79 uitelek (71 eských, 8 nmeckých) bez ui-
telského vysvdení. Mimo to bylo 68 míst (9 eských, 59 nmeckých)
úady školními sice systemisovaných, ale vbec neobsazených. Všech ádn
neobsazených míst uitelských bylo tedy 196 (119 eských, 77 nme-
ckých), t. j. o 15 více než roku minulého. Poet takovýchto míst stále

stoupá a inspektoi nemohou pro nedostatek uitelských sil systemisovaná

místa ádn obsazovati.

Obecných škol eských bylo 2915 a nmeckých 2175 proti 2895
+ 2158 v roce pedchozím. Pibylo tedy obecných škol 37. Z tchto škol

bylo 1063, t. j. celá ptina jednotídních.

Mšanských škol bylo 243 eských a 176 nmeckých. Pibylo proti

roku minulému 21. •— Nmin uilo se na všech eských školách mšan-
ských a na 469 školách obecných, celkem na 712 školách. eštin pouze

v 117 školách nmeckých dohromady.

Školou povinných dtí bylo 1,069.622 proti 1,065.011 roku ped-
chozího. V eských školních okresech bylo 664.345 dtí v 10.260- tídách,

v nmeckých 405.277 dtí v 6.823 tídách. V eských okresích pipadlo

na jednu tídu prmrn 64 žák, v nmeckých pouze 59 žák. Stati-

stika školská ukazuje stále pomry pro nmecké školství píznivjší než

pro eské.

Úlev v docházce do školy, tohoto zla, které do školství uvedla školní

novela, nepoužilo pouze 72 obcí. Pokuta pro nedbalou návštvu uložena

byla ve 46.348 pípadech a provedena pouze ve 12.944 pípadech.

Náklad na obecné školství i s výdajem pensijního fondu uitelského

obnášel 31,322.362-52 K, proti 30,588.583-80 K. Vydání na školství

stouplo tedy v jediném roce o 733.778*72 K, což vzhledem k bíd, v jaké

tone uitelstvo, ke všem neutšeným pomrm ve školství a k tomu, jak

v sousedních cizích zemích náklad na školství stoupá, je pírstkem zcela

nepatrným.

ile si vede pokrokové uitelstvo moravské. Konalo sjezd svj dne
18. února v Brn za hojného úastenství. Rokovalo o dležité otázce svého

dalšího sebevzdlávání. Povolaným referentem byl Jos. Ulehla. Po hluboké

ei jeho vyslovilo se shromáždní proti okresním knihovnám uitelským,

které obsahem svým vzdlávání uitelstva nedostaují. Dotace jim posky-
tované mly by se radji vnovati jednotné universitní knihovn v Olo-

mouci, ze které by uitelstvo moravské mohlo své vzdlání erpati. Ui-
telstvu moravskému mla by se také poskytnouti píležitost k používání

universitních knihoven v Praze a ve Vídni. Uitelské jednoty moravské
požádají Ústední výbor o roní dotaci 10 tisíc zlatých, které by se roz-

dlily na 100 stipendií po 100 zl. na cestování, studijní cesty a pod,

V zásad pijat návrh na vydávání jednotného, vdecko-pedagogického
sborníku, který by vyhovoval veškerým organisaním snahám a vdeckým
požadavkm uitelstva.

Uitelstvo moravské chce usilovati o zízení universitních kurs
prázdninových a žádati snm za poskytování každoroní subvence, z níž

by byli podporováni jednotliví uitelé, kteí by zmínné kursy navšt-
vovali.

Sjezd rokoval také o organisaci osob a usnesl se po vhodném refe-

rátu F. Soukalov: a) aby strana pokrokového uitelstva na Morav



538

v dosavadní organisaci jako strana zstala a tak svoje zásady pokrokové

spíše ku prospchu všeho uitelstva uplatniti, mohla; h) aby byl dobe
sestaven a vypracován revers o povinnostech a psobnosti každého pí-

slušníka strany; c) aby pi jednotách zizovány byly právní odbory a

d) aby uitelstvo pokrokové na Morav konalo obas krajinské sjezdy.

Pokrokové uitelstvo moravské iní pípravy k utvoení ligy dvr-
níkvi, i zpravodaj a ústedního dvrnického komité. innost podobné

ligy zpravodaj pi Ústedním spolku v Cechách, která minulého roku tak

zdárn psobila, po letošních rozmíškách v uitelstvu skoro usnula.

Uitelstvo moravské pokrauje v utužování své organisace s roz-

myslem. Neusiluje jednostrann o organisaci osob, ale, což je hlavní vcí—
o organisaci hlav, o organisaci duševní, bez níž žádná organisace nemla
a nemže míti pevného trvání. Píkladem toho jest rozrušující se organi-

sace uitelstva v Cechách.

Pokrokové uitelstvo vydalo také o snahách a cílech svých pkný
spisek.

Vídeští kesanští sociálové, jejichž chování se k uitelstvu odchyl-

ného smýšlení politického je více než s dostatek známo, pidali k etzu
svých nepkných in nový lánek. Pro jakýsi výjev v okresní školní rad
vídeské usnesli se dáti zemské školní rad návrh na suspendování sociáln-

demokratického poslance uitele Seitze. Aféra dostala se do poslanecké

snmovny, kde po boulivé debat vrhající na vládnoucí stranu vídeskou

svtlo nejnepíznivjší návrh posl. Schuhmeiera, aby snmovna se vyslovila,

že pod § 16. zákl. zák. . náleží i stíhání disciplinární, byl zamítnut.

Rozumí se, že osvdení píznivci svobod uitelských, poslanci mlado-

eští až na pt hlasovali proti návrhu. Pijat byl návrh posl. Marcheta,

dle nhož ústavní výbor má uvažovati o pimené zmn § 16. a co nej-

díve podati návrh poslanecké snmovn. Pevládá pesvdení, že immu-

nita vztahovati se má nejen na soudní stíhání, ale i na vyšetování

disciplinární. Immunita poslance-uitele nebo státního úedníka byla by pi

mínní, jaké zaujal ústavní výbor dle zpravodaje Skene, ilusorní. Veškeré

uitelstvo rakouské proti usnesení kesanských sociál vídeských na

schzích i v asopisech siln protestuje, vidouc v tomto inu nové omezení

obanských svých práv. Valná hromada delegátv Ústedního spolku v Ce-

chách protestovati zapomnla. Poslanci ernému bylo by dobe slušelo,

kdyby tu byl uinil jménem eského uitelstva projev ve prospch svého

poslance-kolegy. — Národní Listy ze dne 30. bezna mínním, že »uitel

smýšlení socialn-demokratického za uitele mládeže do školy se nehodí,«

nepkný in kesanských sociál vídeských pímo schválily.

Smlost klerikál, s jakou odvažují se vystupovati proti novodobé

škole a školským zákonm, dostupuje povážlivé výše. Katolické Listy

volají již zeteln po zrušení školského zákona íšského. Dne 8, bezna

vnují pozornost moderním pedagogm. Pedagogika tchto uitel je ne-

vrecká a kesanství vbec nepátelská. (?) Kesanský lid vede boj za

své dobré právo, za právo nedosplých, avšak stát vydává dítky tm
moderním uitelm, kteí si udlali svj zákon dle vzoru Ditlesa, Jessena a j.

Boj mezi moderními uiteli a kesanským lidem zuí již 30 let, rozviuje

íši a neustane, pokud — to se rozumí samo sebou — školství církvi

katolické vráceno nebude. Božíhodový »Vaterland« naíká, že ve veejné
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výchov mládeže smjí psobiti nezávisle na vlivu každé církve a náboženské

spolenosti stejn nesvdomití jako nevdomí uitelé a podkopávati špatným

píkladem víru a náboženskou autoritu, a že katolití rodie mohou býti

nuceni, aby dítky své svovali nekatolickým nebo nekesanským uitelm.
K takovýmto denunciacím neml by se pece šlechtický orgán propjo-
vati. elné osoby ve školství picházejí samy klerikálním snahám vstíc.

Dle zprávy Lidových Novin povoleny duchovní exercicie na »pokornou

žádost« editel brnnských Ant. Buriana a Ant. Wanje letos i na peda-

gogia. Ve schzi spolku pro vychování katolických uitel ve Vídni za ped-
sednictví prince Windischgriitze a za pítomnosti arciv. Marie Josefy a

arcivévody Ferdinanda Karla mluvil misioná dr. Giese a prof. dr. R. Harnich

o zkázonosný^h následcích vychování na obecných školách, když uitelé

jich dávají se do proud socialistických a bezbožeckých, a o nutnosti,

aby mládež byla svována jedin uitelm katolicky smýšlejícím.

Proti snahám o sklerikalisování školství francouzského uspoádala

francouzská »Liga pro lidská práva« manifestaní schzi, na které pro-

slovil za estného pedsedu zvolený spisovatel Emil Zola e. »Musíme
chtít pravdu a hlavn pravdu ve vyuování. V tom leží veliké vítzství

zítka. Národ musí býti vyuován a získáván experimentálním pravdám
vdy, aby dovedl býti spravedlivým. Lid francouzský neosvobodil se ješt

od omyl a lží, v nichž od staletí držely jej katolicko-monarchické tyranie.

Jen vyuování pravd, která nií hloupá a ubíjející dogmata, osvobodí lid

a dodá mu síly k estnému a zdravému žití. Do té doby není spravedlnost

možná. Ta zavládne až v onch dnech, kdy vzdlaný a vdomý lid sám
ji uskutení.

«

— rt. —

T ITERÁRNí A UMLECKÉ. Publikace »Slovensko« a vzájemnost eskoslovenská. —
*—

' "Bedich Smetana« Ot. Hostinského.
Z umleckých výstav v Praze.

Umlecká Beseda podala svým lenm za letošní prémii pkn vy-

pravenou publikaci »Slovensko«. Ze struné pedmluvy se dovídáme, že

k této publikaci podal návrh prof. dr. Fr. Pastrnek a Um. Bes. »pijala

návrh s radostí. Doufala zajisté, že touto knihou eský lid v království

a v markrabství lépe pozná své bratry na východ, kteí v tžkých dobách
nynjších nemohou vlastní silou šíiti poznání o své pítomnosti, minu-
losti i nadji v lepší budoucnost. Umlecká Beseda slovem doufala, že tím

vykoná kus své povinnosti národní.« Práce svena zvláštní redakci, sklá-

dající se z professor dr L. Niederle, Fr. Pastrnka a Jar. Vlka vedle

zvláštní komise redakní.

Publikace vyšla tedy ze snahy utvrzovat vzájemnost eskoslovenskou,
která se u nás po neustálém vlnní jednou vtší pítažlivQgti naší, po druhé

vtší lhostejnosti od Národopisné výstavy eskoslovanské zase znatelnji

vyinula na povrch. Ml to býti další jeden pokus o naše sblížení.
^

Zanu s tím, co nás všechny, kdo se o Slovensko zajímáme, nejvíce

zarazilo a co nám všem nejvíc leží na srdci.

Myslím první odezvu ze Slovenska na tento nejmladší pokus o sblížení.

Vyšla ze stediska svatomartinského. Je zajímavá tím, že nevybuchla z vášnivé

a snadno vzntlivé hlavy Svt. Hurbana Vajanského, nýbrž že se zrodila
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v mysli nejrozvážnjšího a nejklidnjšího z martinských spisovatel, Jos.

Škultétyho, redaktora yPohrad«.^) A pece se redakce »Slovcnska« až

píliš úzkostliv vynasnažovala o to, aby nikde nezavadila, ze ména u ve-

doucí strany svatomartinské. »Slovensko« pojímala kmenov, nepoliticky;

pojato v n též moravské Slovensko s Valašskem, a pedmluva má na

mysli jen Slováky uherské. Spisovatelé nejdoucí s officiálním vedením martin-

ským nejsou vbec pi díle (K. Kálal, K. Salva a mladší spisovatelé se-

skupení kolem »Hlasu«), a by byli mohli cennými pracemi pispti. A pece

tato ochota nedoznala mnoho povšimnutí.

Kamenem úrazu Škultétymu byl lánek prof. Pastrnka, nadepsaný

»Slovenština«. Slovenský referent docela o nm užil jednoho ze silných

výraz martinských Národních Novin. Uvádí ho až na konci, »aby ním

neotravení mohli sme prebra obsah knihy «. lánek je mu » vzorem ne-

uprímnosti« — pravda, i my bychom si v nm páli rozhodnjší mluvu.

O jde v lánku p. Pastrnkov? Prof. Pastrnek chce lánkem svým uká-

zati, »jak daleko sahá jednotná oblast naší ei, tohoto našeho nejpev-

njšího pojítka a spoleného palladia<'. V úvod mluví o neblahém odtržení

se Slovák od jednotné eské ei spisovné, omlouvá toto odtržení istými

pohnutkami, jaké vedly tehdejší vdce této idey; ba pipouští i to, »že

za nynjších pomr tato zvláštní uhersko-slovenská literatura je nutná, že

je dnes jediným prostedkem, aby uvdomlost národní mezi uherskými

Slováky konen pronikla, a dodávám, že teba v této snaze i s naší strany

je podporovati*. V dalších vývodech vyslovuje zejména potebu pstovati

a udržovati »jednotnost kulturní«, ježto nám to káže náš zájem národní;

my echové musíme se starati o tuto jednotnost kulturní i v tom pípad,
když Slováci pjdou proti nám. Volání po té kulturní jednot — to je

tenor lánku Pastrnkova, nebo spíše jeho úvodu. Požadavek osvtové a ná-

rodní spojitosti, o kterou tolik horuje vstupná báse dávného pítele Slo-

vák, Ad. Heyduka, i závrná báse Hviezdoslavova, kterou historicky do-

kazují i v pítomném díle na p. Koula, Niederle, Vlek, i sami Slováci

Kižko, Holuby a j., a která je zjevná ve všech oborech naší kultury,

nemže nepiznati ani Škultéty. Ale ve skutenosti této jednoty málo dbali

Slováci po svém odlouení od eské ei spisovné, této jednot kulturní

nejsou pízniví ani dnešní officiální zástupcové Slovák ve Sv. Martin.

To by musel doznat sám Škultéty, kdyby chtl být upímný v této vci —
sám si stýská na neupímnost Pastrnkovú. Toho dkazem je tato publi-

kace sama; marn v ní hledáme píspvky Hurbana Vajanského, Škultétyho

a j., toho dkazem je píkré nepátelství martinských proti mladší skupin

spisovatel, kteí mají též ve svém programu peovati o tuto jednotu kul-

turní eskoslovenskou, toho dkazem jsou mi tato animosní slova Škultétyho

proti prof. Pastrnkovi. U nás v posledních letech proniká snaha po-

jímat echoslovany jako národní a kulturní celek zase mocnji. Vybouje
mocnji ze starých kolejí vzájemnosti eskoslovenské podle ideálu sloven-

ských vdc — z pouhého blouznivého horování po bratrství -— a ztles-

uje se v inech. Projevila se prvn silnji na Národopisné výstav. Tam
odtud byla penesena do Národopisného musea, kde je tato jednotnost

') V. jeho referát o této publikaci v Slovenskvch PoliTadech ses. 3. ro. XXI.

str. 159-168.
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nejsilnji dokumentována. R. 1898 K. Salva a K. Kálal vydali publikaci

»0d Šumavy k Tatrám « s úmyslným vnováním »Vzájemnosti eskoslo-

venskej«. Vzájemnost eskoslovenská pivádí na Slovensko hojnjší poet

turist eských, kteí chtjí seznat nejen proslulé krásy slovenské pírody,

nýbrž i bratry Slováky. Kulturní jednotu eskoslovenskou snaží se za-

chytiti ve svých »Djinách eské literatury* Jar. Vlek; a myslím, že je

to jedna z nejvtších pedností jeho díla. Snaha po této jednot kulturní

vedla mnohé redaktory našich asopis, aby si všímali více vcí sloven-

ských a šíili tak pro ni smysl ve svém tenástvu. Prof. Pastrnek tmto
snahám po vzájemnosti eskoslovanské stojí v ele. Vedle jiných uvedl

v život »Jednotu eskoslovanskou«, která si vytkla za úel pstovati styky

eskoslovenské, která se snaží kulturní jednotu utvrzovati prakticky, za-

kládáním knihoven, podporou slovenské mládeže ve studiích i ve vzdlá-

vání praktickém. A pichází to snad ve Sv. Martin nevhod? »Kulturnu

jednotu s echmi my, « tvrdí Skultéty, »dokazujeme vždy — skutkami.«

Rádi bychom znali tyto skutky. Vždy redaktor »Pohrad« vytýká na p.
Jar. Vlkovi, že prý nachodil »sa pod tlakom tvrdenia o duchovnej jednot

literatury slovenskej s eskou«, když ukazuje nkteré zjevy v literatue

slovenské pod vlivem eské literatury — ovšem zde tento vliv pizvukuje

silnji nežli ve svých »Dejinách literatury slovenskej*.

Prof. Pastrnek dopustil se však ješt jiného híchu. Po nkoHk let

sbíral na Slovensku materiál dialektologický, který zpracoval ve velmi cenné

studie; jimi ukázal se nejlepším theoretickým znatelem náeí slovenských.

Studiemi svými jazykozpytnými došel pesvdení o tom, že náeí slo-

venská tvoí se spisovnou eštinou, se živými náeími eskoslovanskými

pirozenou jednotu jazykovou. Dokazoval to zejména v dkladném posudku

spisu »Ctení o slovanské filologii* od prof. Tim. Florinského (Listy Filo-

logické, XXV., str. 215—238.). Florinskij ve svém díle snaží se dokázati,

že dialekty slovenské ili, jak on íká, jazyk slovácký netvoí s eským
jazykem spisovným jednotného celku. Naproti tomu Pastrnek snesl hojn
doklad a dkaz, že tato jednota vyplývá z celého základu jazykového,

po stránce hláskoslovné, tvaroslovné, syntaktické a fraseologické i le.xikální

;

vyvrací Florinského dkaz o samostatnosti mluvy slovenské vedený zvlášt-

ním »položením geografickým*, i všemi báchorkami, které si ásten na

starých tradicích vybájili o zvláštním postavení slovenštiny Štúrovci. Pa-

strnek zde soustavnji jen zastává mínní, která ped ním hájili Dobrovský,

Šafaík, Mikloši, Jagi a j. Slovákm svatomartinským jsou ovšem mínní
všelijakých ruských Florinských milejší nežli mínní tchto jazykozpytných

autorit, a že hoví jejich stanovisku, i závažnjší. Co Pastrnek v odborném
filologickém asopise dokázal vdecky, to v této publikaci ukazuje více

populárn na píkladech. Vohl ukázky z dialekt uhersko-slovenských zá-

padních, pak stedních a východoslovenských, vymezuje rozhraní, pechodné
vlivy jiných jazyk slovanských, vykládá odchylky od eské ei spisovné

a pevádí takto ony ukázky na spisovný jazyk eský. A to je v oích
redaktora »Slovenských Pohad* takovým prohešením?

Otázka jazyka slovenského bezdky vtírala se skoro všem spiso-

vatelm Slovákm. Dotýká se jí Kižko — jazyková stránka byla mu nej-

dležitjším základem pi vyliování historie slovenské — nemohli se jí

vyhnouti ani spisovatelé, kteí psali o pomrech církve katolické a evan-
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gelické na Slovensku. Té otázce tedy nelze se vyhnouti ani v našich sty-

cích eskoslovenských. Pro se tedy nezakousnout do ní, teba to bylo

pro ob strany sousto hodn trpké? Pro tedy taková podráždnost, když

nkdo o tom vysloví své mínní, vdecky doložené? Pro hned vykládat

takový projev jako záškodné vpadnutí Slovákm v týl, ani bojují proti

mocnému bezohlednému odprci ? Koho chce Skultéty pesvdit naivním

tvrzením, že by »pravdepodobne« bez odtržení se Slovák od spolené

eské ei spisovné byli Slováci podlehli » náporu maarismu, duch slo-

venský bol by udušený a eši asi na dlhý as odrezanejší od Slovan-

stva* ?

Redaktor Skultéty bére další podnt k své rozhoenosti z toho, že

lánky pispívatel Slovák — až na Hviezdoslavovu báse — jsou v tomto

díle psány spisovnou eí eskou — vinou prý zase prof. Pastrnka, Ne-

vím, pokud je tato výtka správná; také na ní nezáleží, protože je rázu

osobního. Vím jen, že mnozí z týchž pispívatel slovenských psali již

ped tím spisovným jazykem eským — zajisté bez cizího podntu. Myslím,

že bez jejich svolení byla by se redakce neodvážila vnucovat jim spisovnou

eštinu. Nemohu si pomoci, vidím v tom zase zaujatost. i vykládal by

Skultéty týmž rodákm za zlé, kdyby s úmyslem, aby o vcech sloven-

ských informovali širší vzdálenjší veejnost, napsali své píspvky po rusku,

po nmeku, snad i po maarsku? Pochybuji. Je v tom zase doklad

divné vzájemnosti eskoslovenské. Ovšem zde mluvil strach o mladou spi-

sovnou slovenštinu.

A vzhledem k jednotné ei spisovné u echoslovan. Pipouštím,

že se možnost, zavésti ji zase, nynjšími pomry ím dále tím více za-

tlauje a že odtržení od eské ei spisovné ustaluje se víc a více v hi-

storický útvar. Ale proto v posuzování tohoto neblahého kroku mají pro

nás dvody Šafaíka, Palackého, Kollára, Havlíka a j. poád svou pe-

svdivou závažnost. A budou se názory jejich ve své závažnosti stupo-

vati, ím více budeme pronikati ono hnutí na Slovensku. Vždy na p.

sám Slovák Kižko oznauje první kroky k zavedení samostatné ei slo-

venské za pohnutky náboženské, protireformaní, jezuitské. Jezuité báli

se spisovné ei eskoslovenské jakožto ei eských kací (strana 40

až 41).

Ješt nkolik slov o publikaci samé. Mám-li shrnouti své mínní

v povšechný úsudek, nepokládám ji za dílo literárn silné a pro Slováky

uherské dost úinn podprné. Jak to, povím v dalších vývodech. Vý-

znamná je spíše svou snaliou po vzájemnosti eskoslovenské, svým úelem.

Proti spisu belletristicko-pounému »0d Šumavy k Tatrám« vyniká uritj-

ším plánem a systematitjším uspoádáním látky. V základním plánu jde

v celku kolejemi, které u nás razily jiné publikace. Zaíná se nezbytnou básní

a koní se básní. Proslulý pítel Slovák, Ad. Heyduk, obrací se lásky-

plným vzletným apelem k »Bratím Slovákm «, ^a nejlepší lyrik slovenský

Hviezdoslav odpovídá velou odvetou »Bratom Cechom« — tedy již vnj-

ším rázem projev vzájemnosti a bratrství. Ostatním obsahem dílo pokouší se

vystihnouti pírodní pomry uher. Slovenska (od A. Kmete) a pilehlých

východních kraj moravských (od Jos. Klvan), doby pedhistorické (L. Nie-
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derle), historické (P. Kižko), jazykovýcli pomr (Fr. Pastrnek), folklori-

stiky (M. Lichard, P. Sochán, J. Klvaa, Jos. Holuby, Fr. Bartoš), nábo-

ženství katolického (Jan Gerometta), evangelického (Holuby), památek

stavebních (J. Koula), školství (Kižko), literatury (J. Vlek, Frant. Bílý),

hospodáství (Ž. Pauliny-Tóth).

Pi tom na mnoho obor vbec nedošlo (chybí tam na p. úpln
ást demografická, anthropologická, obchod a prmysl a j.). Naše publikace,

kterým daly vznik píležitostné veliké podniky, zejména ob výstavy z roku

1891 a 1895 — »Sto let práce* a »Národopisná výstava eskoslovan-

ská« a j. — daleko tento spis pedstihují. Ovšem zde byla práce dlouho

pipravována theoreticky i prakticky, mla bohaté prostedky, mla všeobec-

njší úastenství. Proto nechci s tímto mítkem pistupovati k dílu, vznik-

lému za podmínek a okolností daleko nepíznivjších. Nedostatek kultur-

ních prostedk, škol, vdeckých ústav, bezpíkladná nepíze vlády, která

odnímá možnost podniknouti úinnjší revisi svého kulturního vynasnažo-

vání, jako se to stalo u nás obma výstavami, omlouvají velmi mnoho.
K tomu kratiký termin : r. 1899 podán byl návrh na vydání díla a po-

átkem r. 1901 mají je již tenái v rukou. Dílo zdá se mn zvlášt charak-

teristické pro pomry slovenské literatury: proniká z ní zejména nedosta-

tek odborných pracovník. Srovnejte si nkteré partie, jak vylíeny na p.
pírodní pomry na Slovensku uherském od A. Kmete a jak na Slovensku

moravském a Valašsku od Jos. Klvan. Jos. Klváa líí též rysy velmi

strunými, ale na pevnjším základ vdeckém. tená vidí plasticky ped
sebou celý kraj v jeho složení geologickém, s pírodními dary, s kraji-

náským rázem, s životem, který se vyvinul z pírodních pomr, i Hdi,

kteí v té k.-ajin bydlí. Uznávám, že vylíiti Uherské Slovensko v jeho

pomrech pírodních je úloha daleko nesnadnjší. Ale myslím, že hlavní

píina tohoto rozdílu vzí v tom, že tato stránka vbec není vdecky
propracována. Patrn mnoho viny má v tom uherská vláda, která na ta-

kové starosti ve svém úsilí maarisaním nemá kdy. — A z jiných obor.
Jak nuzn je na p. vylíeno slovenské školství. Spisovatel sám vytýká

tento nedostatek v slovenské literatue. Redakce nenašla patrn pro to od-

borných pracovník. V slovenské literatue pracuje se pomrn nejvíce

ve folklóru. To je vysvtlitelno. Slovensko, jakožto kraj málo za sazený

uniformující kulturou, je velmi bohato látkou folkloristickou. Tato pak je

svou nápadnou odlišností od bžného prmru každému pozorovateli snadno

pístupna. Naše doba pro ni vypstovala smysl a zálibu. Folklór se ne-

propracoval ješt v písnjší vdu ; zatím tone skoro napoád v prostém

popisu a srovnávání. Sbírati látku národopisnou a psáti o ní je i laikovi

snadno ; innost tato zejména nevyžaduje dlouhých a tžkých studií, nýbrž

jen jistou zkušenost. Proto tento obor tší se na Slovensku takovému p-
stování. I v naší publikaci proráží folklór velmi znateln. Je mu v-
nována asi tetina všeho díla. Až zbyten mnoho. Zejména ásti, které

známe již odjinud, mphly bu vbec odpadnouti, nebo, mely-li býti sou-

ásti vtšího celku, mohlo se práv zde jen skizzovat, jako to dlá na p.
Fr. Bartoš v lánku »Ze života moravských Slovák«. Tak na p. lze se

doísti od téhož Pav. vSochán o týchž »s1ovenských krojích lidových* a od
téhož Jos. Klván o témž lidovém kroji ve východní Morav v díle »Ná-

rodopisná výstava eskoslovanská.« Oba ovšem jsou v tomto oboru nej-

lepší znatelé.
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Pedmt málo známý a velmi zajímavý obral si za svou studii prof.

J. Koula v lánku »Pnspvek k poznání ,husitských' kostelík na Slo-

vensku*, v nmž odborn vyšetuje jednotlivosti stavební, ornamentální,

ukazuje píbuznost s podobnými stavbami v krajích eských a objasuje

podobnost ze styk eskoslovenských. Pkný výklad, až posud myslím též

mén známý, o rozliných vlivech na lidovou píse podává se stanoviska

odborn hudebního Mil. Lichard v lánku » Slovenská národní píse«.

Mén známých vcí dovídají se eští tenái z lánk J. Gerometty »0 ná-

boženských pomrech katolických Slovák uherských* a J. L. Holubyho
»0 pomrech slovenské církve evanjelické*. Spisovatelé oteven doznávají

též, jak povolným a zištným nástrojem maarisace bývá v Uhrách zrovna

duchovenstvo. Poukazujeme ješt k množství zdailých vyobrazení (dva

barvotisky) krajinných, památek stavitelských, podobizen zesnulých vyni

kajících muž slovenských, pedmt lidopisných, lidových typ a j.

K dílu je pidána hudební píloha »Slovenske spevy. Pro jeden hlas

s prvodem klavíru zpracoval Vítzslav Novák.

«

Rádi bychom se byli v »Slovensku« dotli pouení v otázkách aktuel-

njších, pro nás i pro Slováky životnjších. Publikace málo hledla ze-

jména k pítomnému stavu Slovenska. Nejvíc všímá si ho ješt lánek
Z. Paulinyho-Tótha »Hospodáství na Slovensku*. Páli bychom si na p.
míti statistické pouení o tom, jakou péi a jaký náklad vnovala vláda

maarská na melioraci pdy na území slovenském, jak podporuje obchod

a prmysl tchto krajin, kolik jim založila škol odborných, jak peuje
o jejich kulturu. Páli bychom si objasnní stavu politického, rozkieného
»liberálního« zákonodárství uherského, vysvtlení toho fakta, že skoro

2 miliony Slovák nemá jediného zástupce na snmu. Páli bychom si

poznat skutený poet Slovák, aspo pibližn doložený naproti údajm
vládním. Páli bychom si podrobnjší obraz o vysthovalectví slovenského

lidu, o alkoholismu mezi ním ; o dnešním školství slovenském, jak to, že

mají na p. Uhry pes 51 "/o analfabet. Takovou prací by se ped svtem
dokázalo daleko více nežli neustálými, a oprávnnými stesky na brutál-

nost a násilí maarské. Nkteré vci jsou napovdny, ale nedopovdny.
Jak vypadají na p. ty »oficiální hospodáské spolky«, na nž je narážka

na str. 176? Tamže oznaena kiklavá výše daní. Vc ta byla by zaslou-

žila zvláštního výkladu, atd. A podobn ve smru vlastního národního

vývoje. J. Vlek podává na p. struný pehled literatury, hlavn poesie,

psané dialektem slovenským. Pes to, že vyliuje pedmt, o kterém psal

již díve podrobnji, proniká v tomto nártu slovenské literatury hojn
nových rys, nových charakteristických známek. Ale pece pro historický

vývoj slovenské literatury budeme sáhati radji k jeho »Djinám literatury

slovenskej« nebo te k píslušným partiím v »Djinách eské literatury*.

Co bychom však rádi tli v publikaci »Slovensku«, byl by podrobn pro-

vedený obraz o dnešní literatue slovenské, tedy statistiku a charakteristiku

asopis a novin, spis samostatných, o literatue odborn vdecké a

básnické, o lidovém tení, zkrátka bilanci o slovenské literatue za rok,

za desítiletí atd. To by pece pouilo nás i zastance zvláštního samostat-

ného spisovného jazyka slovenského mnohem uritji nežli historický

vývoj literární. Známe takové pehledy. Petete si na píklad takový

pehled literatury anglické nebo jiné svtové a vedle toho literatury
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teba maarské a sotva postehnete ohromný rozdíl v cen obou literatur.

Slováci sami jsou nám — aspo svtu slovanskému — povinni po-

drobným a pesným názvoslovím místním na svém území. Není k tomu ani

místopisného slovníku slovenského, ani pesnjší mapy Slovenska. A pece

se tak rádo vytýká našim novinám a spisovatelm, když užijí nkterého

jména pomaarštného. Odkud se mají pouiti ? Pítomná publikace kára

z tchto chyb samy spisovatele Slováky (na p. na str. 14. v pozn. a j.).

A takovou práci bylo by vhodno vykonati za podpory od nás, zejména

eské Akademie.

Velmi charakteristický pro spolupracovníky Slováky je ton, který se

ozývá celou publikací qd úvodní básn Heydukovy až do závrné Hviezdo-

slavovy. Myslím stesk, nkde i hnv na útisky, násilí a nespravedlnost

vládnoucích Maar. Ale mají-li stesky na násilí a píkoí Maar sku-

ten proniknouti, pak je nutno zevrubn a s pesvdivými doklady toto

násilí a píkoí skuten osvtliti. Zní to smutn, tím smutnji, že stesky

ty jsou oprávnny. Málo kde však poukazováno k druhému initeli, který

zavinuje spolu tento žalostný stav. Míním Slováky samy, zejména jejich

vedoucí kruhy. Poznat své chyby a ty pak se snažit odstraovat, pro to

v nynjších vedoucích kruzích není ješt pochopení. Je to asi podobný
ton, jakým se vyznaovaly naše starší »vlastenecké« kruhy proti názorm
smr mladších. Na Slovensku mají ten svj mladší smr, který jde v celku

za ideami Masarykovými, též; ale o jejich psobení tato publikace v celku

nepodává svtla.

A tak bychom si páli, aby tato publikace Umlecké Besedy byla jen

první ástí vtšího díla. Druhou ást mlo. by tvoiti Slovensko pítomné,

na nmž by pracovali co možná všichni Slováci a znatelé jejich pomr
bez rozdílu smr. To by jim mohlo být tužší zbraní proti maarskému
násilníku. S eské strany by zajisté podpora nechybla. Píklad, daný

Umleckou Besedou, je píliš pkný a úrodný ; škoda by bylo nechat

myšlenku nedovršenu. Je.

O. Hostinský: Bedich Smetana a jeho boj o moderní eskou
hudbu. Vzpomínky a úvahy. V Praze 1901. Nákladem Jana Laich-

tera. Str. I.- VIII. a 464.

Uplynulo teprve sedmnácte let od smrti B. Smetany, a již jeho snahy

a zásady, jeho povaha a raz celé doby zastírají se mlhavým závojem.

Ped nedávném uvádn byl Smetana (zajisté bona fide) ve veejné pednášce
jako píklad umlecké nesnášelivosli, a o jeho umleckých názorech vznikla

i tuhá polemika. Nové generaci jest obtížno probírati se spoustou denních

i odborných list, sledovati dležitý vývoj našeho života hudebního v letech

šedesátých a sedmdesátých ze souasných dokumentv ; tch pak, kterým

popáno bylo znáti zvnlého mistra z osobních styk, tch, kteí inn
prodlali boje za jeho ideje, aneb aspo sledovali pozorn jejich prbh,
tch jest již poskrovnu.

Pamtník nejspolehlivjší a bojovník z onch dob nejinnjší jest

prof. Hostinský. On to byl, který s nebožtí^em L. Procházkou první ujal

se stíhaného Smetany a lánky svými hájil a vysvtloval innost jeho

NAŠE DOBA. R. VIII., . 7. 1901. 20. kvtna. 35
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v dobách, kdy smr Smetanv za nevlastenecký byl vyhlašován. Vynikaje

hlubokým vzdláním nade všecky ostatní spisovatele hudební, Hostinský

vítzn porážel bludná mínní odprcv a zjednával Smetanovi uznání

i v tch kruzích, jež nemohly neb nedovedly z vlastního názoru o vci
souditi. Že obecenstvo vždy stálo pi Smetanovi, že ve vrstvách skuten
hudebních byli odprci Smetanovi jen neetnou výminkou, o to nejvtší

zásluhu ml práv Hostinský, který také tehdy stal se milákem všech,

již o hudbu eskou se zajímali. Jest pirozeno, že každá vzpomínka, kterou

Hostinský o Smetanovi napíše, jest velevítaným píspvkem k životopisu

a ocenní velikého našeho mistra, tím více pak objemný spis, který cele

Smetanovi jest vnován.

Dílo Hostinského skládá se ze dvou ástí, které navzájem se doplují

a proplétají. Jednak jsou to otisky starších lánkv Hostinského (devt

kapitol), jednak stati nové (šest kapitol). Celek netvoí tedy souvislé studie,

jak ostatn již nadpis ukazuje; není ani biografií, akoliv zajímavých rt
životopisných najdeš tu dost a dost, ani úhrnným obrazem Smetanova

tvoení, ježto jeho symfonické, komorní a vokální skladby se zde nerozbírají.

Nicmén poskytuje se tu jasný pehled Smetanova psobení, ocenní jeho

snah a skladatelské innosti operní a vrný nástin souasné doby, hlavn
hudebních boj tehdy vzniklých.

Všimnme si nejprve statí starších a odpovzme si na otázku : bylo

vasno otiskovati obsáhlé úvahy, které ped dobou nepíliš vzdálenou (v 1.

1870—1893) byly uveejnny? O vtšin z nich lze to zcela bezpen
uznati. Rozpravy zde znova uveejnné opravdu upadly v zapomenutí. Jak

asto vyskytovala se výitka, že o Smetanovi se u nás mén bádá a píše

než u Nmc. A pece to, co v cizin se objevilo, nezakládá se pravideln

na samostatných studiích, nýbrž skoro úpln na tom, co bylo díve uve-

ejnno esky, hlavn na láncích Hostinského. Za nové pak doby opravdu

poalo se psáti o Smetanovi tak, jakoby to, co dosud u nás v té píin
se vykonalo, nebylo hodno ani povšimnutí, a tak šíila se o zakladateli

hudby naší mínní, »která nesrovnávají se ve všem s pravdou historickou.*

Mimo to nelze konen popíti, že práv nejhlavnjší a nejobsažnjší stati

starší tvoí nezbytný doklad k poznání, na jakém stupni byla tehdy hudební

spolenost eská, a jak bylo si Smetanovi poínati, aby obecenstvo zne-

náhla k svým idejím povznášel.

Nejvíce vážíme si rozpravy páté (Wagnerianismus a eská národní

opera), osmé (Smetanv Dalibor) a dvanácté (O zpvohrách Smetanových),

Úvaha o wagnerianismu, psaná ped ticeti lety, podává nám jasnou ped-

stavu o tom, ím Hostinský byl tehdejší dob. Kdo jiný byl by dovedl

napsati lánek, který s historického i aesthetického stanoviska podával

názory tak hluboké a správné ? Kolik bylo u nás lidí, kteí znali Wagnera
nejen z oper, ale i z jeho spis? Není s podivením, že po lánku tom

neozvala se z nepátelského tábora odpov. Hostinský neml soupee,

který by byl mohl s ním polemisovati o základních tchto názorech a je-

dinou odpovdí byly obasné narážky, prohozené v referátech nkterých

denních list. O významu této rozpravy svdí též vyznání Smetanovo,

že jej myšlenky v ní obsažené zbavily leckterých pochybností. Kapitola

o Daliboru jest až dosud nejlepší rozbor této opery Smetanovy, a sta
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»0 zpvohrách Smetanových« nejkrititjší, pragmatický obraz vývoje Sme-
tanova ve skladb operní.

Než obrame se již ke kapitolám novým, které pece jen, hlavn
pro starší pamtníky, jsou z celé knihy nejzajímavjší.

Vylíiv v odstavci, nadepsaném »Abonentní koncerty«, dirigentskou

innost Smetanovu v 1. 1864 a 1865 (zvláštního povšimnutí zasluhuje

upímný, vlastenecký lánek Smetanv, otištný ze Slavoje), Hostinský

podává v další rozprav (První léta prozatímního divadla a Smetanova
kritika) obrázek o stavu opery naší ped Smetanou v 1. 1862—1866 a

poprvé upozoruje na Smetanovy feuilletony a kritiky, které v Národních

Listech obyejn se chiffrou A byly uveejovány. Pocházejí z r. 1864
a 1865 a jsou pekrásným doplkem Smetanovy innosti skladatelské.

Jeho myšlenky o vytvoení národní opery a o pstování domácího umní
ukazují zejm, s jak ustálenými názory Smetana ujímal se svého poslání.

Plány své podával zcela urit, nevytýkal pouze, nýbrž ukazoval vždy i na
zpsob, kterým divadlo mlo se hráti, aby ponenáhlu, zcela pirozenou

cestou domohlo se umlecké výše. Smetana má na mysli vše : skladatele,

obecenstvo, výkonné umlce, chory, akustické pomry tehdejšího divadla,

prostor orchestru vyhrazený a t. d. Kdyby ješt nkdy vyskytla se pochyba

o tom, že Smetana byl výborný dirigent, jeho ti feuilletony z r. 1864
najisto by ji vyvrátily.

Ve svých kritikách Smetana jest pímý a neúprosný. Neblahá nad-

vláda vlašských zpvoher, poklesnutí vkusu, které pipouštlo, že k Donu
Juanu »na všeobecnou žádost« pipojil se poslední akt z »Montecchi a

Capuletti», že v meziaktích Rossiniho Otella vystupoval jednooký taneník,

a že v » Životu ve snách« produkovali se dva akrobati paížští, to vše

poskytovalo ovšem Smetanovi hojnou píležitost k písným výtkám. Ale

Smetana opravoval též chyby, jež poznati mohlo jen oko zkušeného znalce.

Vyjadoval se proti nkterým škrtm, špatn provedeným transposicím,

proti nevkusným okrasám, jež zpváci do svých part pidávali. Za to jak

se radoval, když repertoire vyhovoval umleckému jeho vkusu, když mladý
domácí umlec nkterý vzbuzoval nadje, když cizí host podal úlohu svou,

jak náleželo! Smetana po tomto novém objevu prof. Hostinského (autorství

kritik a feuilleton H. zjistil zkoumáním rukopisné pozstalosti Smetanovy)
jeví se jako první náš uvdomlý kritik a zárove poskytují referáty a

úvahy jeho neocenitelný klí k pochopení prvotní jeho innosti.

»0d Branibor k Daliboru« zove se tvrtá sta. O cenu hr. Harracha,

kterou vypsal r. 1862, ucházely se ti opery ; Pozdnv Poklad, Smetanovi
Braniboi a pak Horymír od tehdejšího kapelníka a editele J. N. Maýra.
Cena udlena po mnohých prtazích teprve r. 1866 a to Braniborm.
Dovídáme se zevrubn o osudech tohoto konkursu a koneném výroku
poroty, o premiée Branibor (5. 1. 66) a o tom, kterak tato první Sme-
tanova opera pijata byla obecenstvem a kritikou. S touž zevrubností

vypravuje pak Hostinský o vzniku Prodané nevsty. Dvtipn vykládá

pozdjší výrok Smetanv, že chtl napsati nco v lehím, Offenbachovském
tón, a minutiosností historickou dokazuje, co vlastn vedlo Smetanu práv
k tomuto dílu. Velmi vhodné je srovnání s výrokem Smetanovým z r. 1871,

kdy stžoval si na petrohradskou kritiku, která jej srovnávala s Offen-

bachem. Tehdy Smetana oznail pímo Mozarta za vzor, jenž mu pi

35*
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komponování Prodané nevsty na mysli tanul. Další osudy Prodané nevsty
a Dalibora tvoí ostatní ást tohoto oddílu.

V kapitole šesté (Pivoda contra Smetana) a deváté (Z hudebního

bojišt let sedmdesátých) líí se velmi zajímav a podrobn onen zápas,

který s poátku Smetanovi samému bylo vésti, ale ve kterém brzy našel

statené pomocníky. Boj tento ml vlastn starší koeny. V kapitole tetí

seznali jsme, že Smetanovy názory, hlavn pak jeho upímné kritiky budily

asem odpor. A jako dnes ješt nejednou politické strannictví rozhoduje

o otázkách umleckých, tak, ba ješt mrou mnohem vtší, dalo se i tehdy.

Smetana psal do Národních List, byla tedy domnlá povinnost asopis
druhé strany postaviti se proti nmu. Referentem Pokroku byl Fr. Pivoda,

uitel zpvu a nepítel reformy Wagnerovy. Obmeziv se díve na brojení

proti Wagnerovi a na umlování skladeb Smetanových, pešel na zaátku
r. 1870 v pímý útok ve svém referáte o Lejle a Prodané Nevst, po
emž mezi ním a Smetanou vznikla ostrá polemika. Tyto výpady, jakož

i lánky Pivodovy v Osvt byly jen zaátky toho boje, který pak po

nkolik let se vlekl, a v nmž Smetanovi s nepátelské strany nevlaste-

nectví, dirigentská neschopnost, nesnášelivost i sobectví a neplodná senil-

nost se vyítaly.

Až dosud nemli jsme vylíení této doby. Vyhýbal se tomu každý,

nebo mnozí z tch, kteí tehdy stáli proti Smetanovi, dosud žijí, nkteré

pak ze zemelých obklopuje nimbus jiných jejich zásluh. Rozhoení v tomto

boji bylo tak veliké, že se zdálo nemožno podati dnes prbh sporu tak,

aby jednothvci se necítili osobn dotenými. A pece byla již nezbytná

poteba, aby v té vci zavládl správný názor. Na Smetanovi nesmí lpti

legenda stále se šíící o jeho nesnášelivosti, jeho innost dirigentská

nesmí nadále podrývati se píležitostnými poznámkami osob zdánliv kom-
petentních. Konen (a to zdá se mi býti okolností velmi dležitou) bylo

také již teba vyvrátiti nedstojný a nicotný blud, který se asem vyvinul,

jakoby pro Smetanu nebylo bývalo u nás dosti porozumní, jako by nám
jej byla objevila teprve Víde v dob divadelní výstavy. Tato výitka
inferiority, kterou si tu a tam sami bezdvodn iníme, jest vylíením

nkdejšího sporu nadobro vyvrácena. Kdo toho nepamatuje sám, pesvdí
se nyní, že nejen publikum, ale i pevážná ást hudebnictva uznávala

Smetanu hned od poátku za nejpednjšího našeho skladatele a tvrce
eské hudby, a že nebyly to vždy dvody jen umlecké, které ást tehdejší

intelligence uvádly do tábora protismetanovského. Pesvdí se, že boj

o Smetanu vybojován byl theoreticky i prakticky již dávno ped rokem

1892, že v boji tom se užilo se strany ctitel Smetanových všech pocti-

vých zbraní i všeho vdeckého i umleckého materiálu s prospchem nej-

lepším, a že nám Víde docela nic nového nepovdla.

Kapitola »Z hudebního bojišt« jest vru mistrovský kousek. Na
žádnou dležitou okolnost tu nezapomenuto, vše dokumentárn doloženo

a spravedliv sice, ale velmi taktn posouzeno. Tato kapitola jest vlastn

závrený kámen polemické innosti Hostinského z let osmdesátých, jeho

résumé, kterým byl povinen Smetanovi, sob i nynjší generaci.

Poslední nov sepsaný odstavec tvoí '» Osobní styky a další vzpo-

mínky*. Jsou to zajímavé podrobnosti z intimního života Smetanova, jeho
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styky s pražskou spolenosti, s Lisztem a Biilowem, jakož i pátelský pomr
Smetanv k Hostinskému.

Neradi odkládáme péro. Jest ješt mnoho vcí v této knize, na nž
bychom tenáe rádi upozornili. Když probírali jsme se kapitolami prof.

Hostinského, tak srden psanými, tu zdálo se nám, jako bychom znova

prožívali onu dobu, kdy Smetana chodil v nás sted, kdy obdivovali jsme

se jeho velikému a peskromnému duchu, jeho umleckému nadšení, hlavn
pak té isté lásce k eskému lidu, jíž nic nedovedlo podvrátiti ani seslabiti.

Na mysli tanula nám jeho pívtivá tvá, usmívající se i v dobách nej-

trudnjších, a tšili jsme se z té duše, že zase uinn byl krok k odinní
tžké kivdy, která se na Smetanovi kdysi páchala. L. Dolanský.

Ti umlecké výstavy má te Praha — nelekejte se, prosím, že se

už pomnichovštila
;
je to irá náhoda, že má najednou ti : výstavu Jednoty

umlc výtvarných, výstavu kolossálního Sochorova obrazu »Jezdecký boj

u Stezetic« a Vochoovu výstavu nkolika svžích studií a obraz z Bul-

harska a z Hory Athosské, svdících o zdravé a poctivé snaze umlecké.

A než tyto ádky budou vytištny, otevena bude v Rudolfinu výroní
výstava Krasoumné jednoty, o níž se z výstavního kanceláe tajemn
napovídá, že bude veejným slavnostním pokáním kajícného híšníka, skutky

už prý dokazujícího velikou nápravu. Uvidíme, zdali tyto fanfáry ohlašují

skutenou slavnost.

Výstava Jednoty uvízla na pl cest. Má ráz nahodilosti, nepipra-

venosti a pílišné shovívavosti, kterážto poslední vlastnost stává se v umní
slabostí a nebývá nikdy pružinou k pokroku. Nad prmrnou áru, jaká

se bedlivjšímu pozorovateli sama sebou zjeví v každé výstav, vynikají

tu smle a rázovit jenom dv díla : kresby Jenevveinovy a Kastnerv
oltá, který vrátil se z výstavy paížské a snad za krátko bude trvale

vystaven v Umlecko-prmyslovém museu s ostatním eským interieurem.

Po nich upoutá pozornost maliká retrospektiva: Ženíškovy dva pevn,
energicky kreslené kartony pro výzdobu villy, »Orba« a »Lov«, oba z r.

1887, a pt maleb nedávno zemelého Alfreda Seiferta.

Vévodí tudíž výstav motivy náboženské, což jest zajímavým zjevem

pro nás. Ale hned pozorovati kardinální rozdíl mezi dílem Janeweinovým
a Kastnerovým. Jenewein vede si myšlenkov zcela samostatn, v pojímání

svém stojí výše a sebevdomji a povznáší pozorovatele k svému pojímání;

Kastner sestupuje k ustálené tradici, jak ani jinak není možno, vždy má
stále na mysli úel, jemuž dílo jeho jest ureno, snaží se však dáti této

církevní tradici nejvrnjší a pokud možná nejkonkrétnjší zevnjší podobu.

Jenewein hledí na svou látku s ist lidské stránky, Kastner pirozen se

stránky církevn uzákonné. Jenewein psobí hlubokým výrazem duševním,

Kastner bohatou dekorativností.

Jenewein (nar. r. 1857 v Kutné Hoe) poprvé vystavuje trochu sou-

bornji. Dal totiž Jednot z toho, co náhodou ml doma, vtšinu. Jednota

byla by se velice zavdila všem, kdyby si byla dala záležet a sebrala

co nejvíce prací Jeneweinových a ukázala pokud možná celé dílo tohoto

umlce svtu, teba jen našemu eskému svtu, který nezná ho bu naprosto,
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bu povrchn a touto povrchností je svádn k urážlivé nevážnosti a k rychlému

odsuzování. Taková souborná výstava, po pípad s tištným krátkým
výkladem, pesvdila by obecenstvo, že jest o nov.ého umlce, a oprav-

dového, ryzího, bohatší, a ti všichni, kdo bu nieho neb málo a nejasn
vdli o umlci tomto, odcházeli by o tuto radost bohatší. Výstava má
pec také vychovávat, význam kulturnosti v národ zvyšovat, lásku k umní
a radost z nho sesilovat. Ale pak všecko musí být soustavn vedeno,

pelivji pipraveno a pelivji — upraveno!

Z patnácti vystavených kreseb Jenevveinových vtšina vzala látku ze

Starého a Nového Zákona. Ale jak! Už v této volb látky ukazuje se

síla a originalita tohoto umlce. On jako málokdo te mezi ádky ; vybírá

ist lidskou stránku ze svatých a hluboce dojemných píbh; vidí, co

pedcházelo, než došlo ke skutku, o nmž s lapidární úseností evangelisté

vypravují tak velebn prost
;
jest v duchu svdkem tch otásajících dramat,

tch process duševních, tch hrozných útpap a muk, které pedcházely

katastrofu. Tragika a vznešený pathos jsou dány jeho kresb. A jeho kresba,

jeho výrazná linie, jest jako jeho látka, lapidárn úsená ve své prostot

velebné i v divokosti mohutné. Zrodila se s látkou, s myšlenkou, jak ani

jinak býti nemže, má-li cos opravdového vzejíti. Prvod barevný je vždycky

velmi skromný a bývá jen nkdy pibírán a to s písnou rozvahou a jemným
taktem i s pesnou znalostí jeho nepatrného rozsahu. To všecko vidti hned

v prvním obraze »Jidáši«. Je trojdílný. Kožený mšec s ticeti stíbrnými maje

v ruce a hadí svatozá nad hlavou — zištnou radost v srdci, ale zárove zmiji

svdomí, ktt rá už hotoví se uštknout toto srdce na smrt— Jidáš ubírá se krokem,

jakým nekráívají lidé spokojení. (Prvý díl obrazu.) Jde podle polorozlámaného

plotu po pahorku, s nhož vidti kus Jerusalema. V tom proti sob spatí

bráti se pádnými kroky dva muže, nesoucí dlouhé kusy deva. Tesai

jsou to, kteí s nejvtší lhostejností nesou kíž u nich objednaný — bez-

dn hledal jsem u nich, jsa zvyklý na naše tesae, dýmky ! — a Jidáš

uvidv ten kíž, kíž pro Nho, jako peražen klesá k zemi, rukou zakrývá

si teštící zraky — zmije zakousla se mu s veškerou prudkostí do srdce

a stíkla do nho smrtící jed. Kožený mšec vypadl z ruky, a stíbr-

áky kutálejí se z nho, lesknouce se chladn a zrádn. (Stední ást,

hlavní.) »A odšed osidlem obsil se . . .« (Tetí ást.) Jak krásn je to všecko

myšleno, s jakou velikostí a mohutností cítno a vyjádeno, a pi tom

s jakými vru nepatrnými prostedky vyjádeno a zcela nov. Jak se tu

umlec dovedl obmezit ! A tak je tomu i u jiných obraz. Na p. »Dopo-

ledne Velkého Pátku«. Námstí jerusalemské plno je lidu, plno jásotu, smíchu,

posmchu, plno všelijakých paskvil na toho, jenž vydával se za krále

Židovského a za syna Božího a te zrovna byl odsouzen a odpoledne bude

ukižován. A tímto povykujícím davem, tšícím se na velikou odpolední

podívanou, hle, ubírá se matka odsouzencova s nejvrnjším jeho uenníkem.

Hrubé posmchy a paskvile zbujnlých zástup jako kameny doléhají

k jejich srdcím, ješt bolestnji rozdírají v nich rány, ale ješt více zvtšují

v nich zárove lásku. A od obého, od bolesti i lásky, oba div sami

njzmírají ... To je opt krásn cítno a rovnž tak vyjádeno. A totéž

možno íci o trojdílném obraze »Narození Pán«, »Madonna pod kížem*
a »Svaté ženy navštvují hrob Ježíšv« i o ostatních listech menších.

Ale je tu ješt jeden karton vtší, hrozná satira na milosrdenství lidské
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a zvlášt na milosrdenství veliké církve, »Poheb samovraha*. Místo smi-

lování, odpuštní, soucitu naprosté zavržení a opovržení. Avšak z obrazu

cítit ne to poslední, ale to prvé. Takové obrazy mly by se rozšiovati

ve zpsobe leták, kalených to stel civilisace, nesmrtících, ale hojících.

Umní Jeneweinovo zdá se snad leckomu na pohled stedovké,
nkomu snad i zastaralé, starožitnické, ale jist jenom na pohled letmý.

Staí jen ponkud trvaleji a hloubji oddati se vážným tm chorálm
mohutn vedených linií, slohu zcela svého, pvodního, siln pathetického,

ale vesms pirozeného, a vystoupí z nich lidskost a nerozluná s ní poesie,

které nadají jim stárnouti. Ne, nejsou to zastaralé, strnulé »historie«, jsou

to ztlesnlé akordy, ztlesnlé elegie, jimiž istá lidskost zvuí. A ostatn

co jest v umní zastaralého? Jen dílo slabé.

Oltá prof. Jana Kastnera byl ástí interieuru naší umlecko-prmy-
slové školy na výstav paížské a byl jist ástí ozdobnou. Bohat vysplý
smysl pro dekorativnost mluví z nho a z každého jeho detailu. Z taber-

nakulu vyrstá divný jakýs, nezemský ke, mystická réva, a dvma silnými

vtvemi rozrstá se do velikého oblouku, plného zlatých list a hrozn.
Pod tím obloukem, jakoby v rajské besídce, na prostém trn sedí Madonna
s Ježíškem, dva rozmilé zjevy, jejichž pirozená naivnost dodává jim velikého

pvabu. Kleící sv. Václav ped nimi v historicky vrném kostýmu, s ru-

kama s naprostou oddaností sepjatýma, dýchá stedovkem a vzbuzuje

živou pedstavu rytíe neohroženého, ale zbožn pokorného. Ale nade

všecko vyniká sv. Ludmila, stojící ped M donnou. To je skuten velebná

staena a vznešená knžna, písná a laskavá, dstojná a prostá. Slovem,

celek je pkn myšlen a psobí velmi dekorativn. Soulad barevný, už

nyní píjemný, as ješt více zpíjemní. — Pi tom jen podotýkám, že

prof. Kastner ml v Pc^íži v témž interieuru ješt druhý oltá, domácí,

a v interieuru obchodní komory pražské byl rovnž oltá, tak že eský
umlecký prmysl byl zastoupen temi oltái na svtové výstav ! Patrn
oltáe mají u nás ilý odbyt.

Posmrtná výstavka pti obraz Alfreda Seiferta, nedávno v Mnichov
zemelého (nar. 1850 v Hoovicích), pinesla malé pekvapení. Seifert

krajiná, tu vystupuje malí hlubokých nálad krajinných, malebných pohád-

kových zákoutí, a pesvduje nás, že v nm bylo nco lepšího, než co

z nho trh umlecký udlal a okolnosti asi nutkavé. Zdá se, že zakmitl

se nám tu naposled — jako na usmíenou — kus duševního zápasu

umlcova v boji o život, v nmž zevnjší okolnosti byly silnjší, než ryzí

snaha nevýbojného umlce. Snad je trikových prací Seifertových více, I tu

vidti, že výstavní výbor neubhal si nohy a neupsal si ruce shledáváním

a vymáháním dobrých vcí. Co pišlo, to pišlo; jen když pišlo.

Z ostatních dl na výstav je zajisté leccos dobrého a pkného, ale

silnjší a smlejší originality a osobitosti tu není. Naopak vidná tu sem
tam podivná promnlivost malíského karakteru, ne z nitra, z vlastního

úsudku a pesvdení vyrostlá, než pejatá od siln vyjádených malíských
karakteru cizích, od Lenbacha, krajiná skotských a ruských; nápadná
tu pílišná starostlivost, aby sebe menší podrobnstka v krajin neušla,

kterážto zbytená pelivost má za následek suchost dojmu; jinde opt
model zstal nestráven, na p. v ad svtc a svtic, v studii Krista,

a nic jim nezpomáhají pimalované aureoly, sepjaté ruce a biskupské epice,
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Co je strávený model, pouí pouhý pohled na Wattsovy »Aspirations«

a model k nim. Tvrí dech neulpí na hmot.
Ale nkdo snad namítne: Na takové poznámky? To všecko vysvtluje

se malými pomry, nevysplostí obecenstva atd. Na polévce v chudé míse
nehledej mastných ok ! — Nikoliv, není tomu tak. Schiller ml nepomrn
víc pravdy, když ekl, že lovk roste, ím výš se snaží. Druhá výstava

Jednoty není nikterak pokrokem od výstavy prvé. Také nkolik jmen, a

zvuných, na ní se neozvalo. Pro?

Upozornili jsme na uml. msíník »Volné Smry«, svdomit a

s širokým rozhledem ízený, vkusn a bohat vypravený. Dnes doporuujeme
ruský umlecký msíník »Mip'b HCKyCCTIKl", který hned svým prvým
roníkem vadil se k nejlepším umleckým listm svtovým. Pivítán byl

sice od usedlejších a usedlých a tudíž pohodlných rozum a vtip nepá-
telsky, ba i s posmchem a záštím, ale zvítzil a už na tetí rok drží

se vítzn, maje okolo sebe skoro všecky lepší umlce ruské. Vychází

v nákladné úprav, s ttnými dobrými illustracemi, krásnými pílohami
(heliogravurami, chromolitografiemi, chromoautotypiemi atd., jichž v I.

roníku bylo 43, v druhém 25), ron za 10 rubl, za hranice za 14.

Bez nho nemožno míti pravého a celého pojmu o Rusku, hlavn o mladém
Rusku. V ásti obrázkové seznamuje se vším, co je vynikajícího v umní
ruském i západním vbec. Hlavní váhu klade ovšem na umní domácí.

Ze staršího pináší pekvapující ukázky vysokého stupn umní ruských
portretist ze stol. XVIII. a z po. XIX., vzdlaných ovšem na vzorech

západních ; vtšina pak ísel je vnována umlcm nejnovjším. Jest jich

pkná ada a je v nich mnoho svého, simost itného, pvodního. Na tuto

vzácnou a drahou vlastnost asopis klade zvláštní draz, vybírá písn
a s vkusem, chtje vnášeti do svtového umní také svou notu, ruskou.

A vnáší ji. V ásti pak literární probírá rzné otázky hlavn z oboru

umní výtvirného, ale také z umní básnického a hudebního, seznamuje

se životem a dílem umleckým na západ i na Rusi a to v obšírných

statích a dkl.idných referátech z per ruských i cizích. Bohatost a solidnost

obou roník i tí ísel III. roníku pesvdí každého, že pedplatné jest

vlastn malým vstupným do svta nového, krásného, v nmž rád prodlí

a do nhož rád obas se vrátí. T.
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Bulharská armáda.

Skoro pt set let úplo Bulharsko pod jamem tureckým, až ve válce

1877-78 se Rusku podailo vyrvati ho z jha tureckého a utvoiti samo-

statné knížectví bulharské pod nadvládou tureckou.

Po revoluci r. 1885 pivtlena i Východní Rumelie ku knížectví

bulharskému; toto a vlastn ze dvou zemí se skládá má jednotnou armádu.

Armáda bulharská skládá se z 24 pluk pchoty po 4 praporech,

z 24 záložních pluk pchoty po 3 praporech a 1 vozatajské setnin a

doplovacího kádru po 5 setninách, ze 6 samostatných pohraniních pra-

por (po 4 setninách a ^/^ setniny jízdné).

Jízda skládá se z 6 pluk (dohromady ítajících 25 škadron) po

4 polních škadronách, 1 vozatajské ety, 1 náhradní škadron po 5 etách,

pro službu na knížecím dvoe jest zvláštní osobní knížecí škadrona. Dlo-
stelba ítá 6 pluk po 3 polních a 1 záložním oddílu po 3 batteriích,

s 54 batteriemi (dohromady 432 dl), a 1 pluk pohorské dlostelby s 9

batteriemi (dohromady 54 dl).

Pevnostní dlostelba ítá 3 prapory po 5 setninách a má 5 hmož-

díových baterií (ráže 12 cm). Vozatajských setnin pro dopravu spíže má
Bulharsko 6. Zákopnických prapor jest 12 setnin, pak jest jedna želez-

niní a jedna telegrafní setnina. Zdravotních oddíl je šest; polní etnictvo

dlí se na 6 samostatných škadron.

Mimo armádu polní, má Bulharsko ješt armádu záložní, která

z následujících pluk se skládá : pchota 24 pluk po 3 až 4 praporech

po 4 setninách, 1 setnin nebojovník, 1 vozotajské škadron, jedné zá-

ložní setnin, dohromady 96 prapor, 24 vozotajských a 24 náhradních

setnin.

Jízda skládá se z 6 divisí po 2 škadronách ; dlostelba ítá 6 zá-

ložních pluk dlostelby po 3 až 6 batteriích se 6 dly, pak 6 pohorských

batterií po 4 dlech.

Mimo toho jsou k záložní armád pidleny zákopnické setniny

(šest), vozotajské prapory (šest).

Národní obrana dlí se na 24 prapor první a 24 prapor druhé

výzvy. Celá armáda dlí se na 6 pších válených divisí po 4 pších
plucích, 2 dlosteleckých oddíl a 1 pohorské batterie, 2 škadron jízdy,
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1 škadron polního etnictva, 1 zdravotní setnin, 1 divisi nemocniní
a 1 zásobovacím oddílu.

Jízda dlí se na 3 brigády jízdecké po 2 plucích. Záložní armáda
skládá se ze 4 pších divisi, po 4 záložních pších plucích, 1 divisi jízdy,

1 zál. dlosteleckém pluku, 1 pohorské batterii, 1 zdravotní setnin,

1 zásobovací setnin a 1 divisní nemocnici.

Síla bulharské armády ve válce jest pi armád samé 129.378 dstoj-
ník a muž, 20.484 koní a 1.755 voz; záložní vojsko ítá 70,000
dstojník a muž, 11.000 koní a 1.400 voz; národní obrana ítá
24.960 až 39.360 muž.

Dohromady má bulharská válená moc 188.256 pušek, 8.022 šavlí

a 324 až 432 polních a 60 pohorských dl.

Ron vstupuje do vojska 18. až 19.000 novák. Povinnos slu-

žební trvá 25 let a sice v inné armád až do 30. roku vku, do 37.

roku v záložní armád, v první výzv do 41 a v druhé výzv do 45 let.

inná služba trvá dv léta u pchoty, 3 u jízdy, dlostelby, zdravotního

sboru, námonictva, vozotajstva, šest mcíc u kádru záložní armády.
Bulharsko rozdleno jest na 6 divisních okres se 4 okresy plukov-

ními (i doplovací velitelství).

Dstojník ítá armáda dohromady 1.639, z nichž jeden jest jene-

rálem, 61 plukovník, 89 podplukovník, 120 major, 451 setník, 629
nadporuík a 288 poruík.

dorost dstojnický se stará vojenská škola v Sofii. Co se platu

týe, jsou bulharští dstojníci mnohem lépe placeni než v Rakousku, tak

má služného plukovník 9000, podplukovník bu 6600 nebo 7200, major

6000, setník 3900. 4200 nebo 4800, nadporuík 2700 nebo 3000, po-

ruík pak 2340 frank.

Záložní dstojníci doplují se vystoupivšími z inné služby dstoj-

níky, pak z vysloužilých poddstojník, záložních dstojník ítá Bulharsko

as 850. Dstojníci v inné služb, smí, dosáhnuvše 28. roku, se oženiti.

Výcvik bulharské armády dje se z vtší ásti dle ruského vzoru

;

co rok povolávají se záložníci na 2 až 4 týdny ku cviení ve zbrani.

V roce 1879 vynaložilo Bulharsko na armádu svou 8^/2 million
frank (první rok to samostatnosti), v roce 1898 však již 23,357.620 frank.

Vyzbrojena jest celá armáda 165.000 puškami a karabinami soustavy

Manlicherovy, ráže 8 mm (práv tak jako Rakousko); náboje kupuje

Bulharsko dosud v cizozemsku, an vlastních továren na náboje nemá.

Výzbroj a odní jest velice podobné ruskému, pouze místo tmavo-

zeleného sukna užívá se v Bulharsku lodenu.

Náboj jest v míru pro každou pušku 120, pro dlo 130 a revolver

36
;
pluk pchoty má mimo toho do války ješt jeden million patron sebou.

1 v Bulharsku jest již zavedena eta bicyklist (6 dstojník a 50

muž), pak zvláštní oddíl s poštovními holuby (jsou stanice ve Varn
a Viddinu).



úvahy a kritiky.

Pierre Leroy Beaulieu, La Rénovation de TAsie : Sibérie-Chine-

Japon. Paris, Armand Colin & Cie., 1900.

Autor, známý nám v oboru východních záležitostí velkým dílem

o Rusku, také do nminy peloženým, a nkterými lánky v posledních

ronících Revue des deux mondes, líí v pítomné knize politické a hospo-

dáské pomry Sibie, íny a Japanu na základ autopsie. — ást prvá,

Sibii vnovaná, poíná líením geografických a klimatických pomr této

nadjné zem. Rozeznáváme trojí pásmo . polární, neúrodné a neobydHtelné,

stední, vtšinou hust zalesnné, a jižní, na nž nejvíce obrací se zraky

kolonisátor. Pda jest zde velmi úrodná, ale ádné, plánovité vzdlávání

chybí: existují dosud jen malé, sedlácké statky. Rovnž tak má se vc
s hornictvím a dobýváním uhlí. Ohromná ložiska minerálná ekají na doby-

vatele a pedevším na — kapitál. Následkem toho vývoz jest ješt nepa-

trný a existuje tu skoro veskrze jen transitní obchod ínsko-ruský pes
Kjachtu. Pokud sibiské dráhy se týe, zdá se autorovi budoucnost její pro-

blematická. Myslí, že význam její bude vždy jen skoro výhradn strategický,

a že za dnešního tarifu dopravného nemže býti konkurentkou obchodu

ínsko-evropského. Jenom drahé zboží je možno po ní dopravovati do Evropy.

Spisovatel nepopírá ovšem kulturní její význam až do jistých mezí. — V ásti

druhé líen jest postup evropské civilisace v Japane a dnešní význam této

íše. Autor poukazuje zejména na dležitost smluv evropsko-japanských

vzhledem k ín a oekává, že Japanci evropskou kulturu bhem doby
úpln assimilují. — Nejzajímavjší, protože nejasovjší, jest ást vnovaná
íši Stedu. Leroy staví dv alternativy: bu se íše psobením vnitních

zmatk rozpadne a následkem pokojných smluv nebo války, v niž celý

svt bude stržen, nastane rozdlení íny mezi jednotlivé velmoce, anebo

renovuje se nejstarší stát svta pijetím evropských ideí, z ehož vzplane

rozhodný boj hospodáský mezi ra90u bílou a žlutou. Autor z mnoha
dvod kloní se k hypothese druhé, a ježto domnívá se, že Evropa jest

a vždy bude slabou k tomu, aby jen ást íny ovládala, jest pro zacho-

vání integrity íše. Také vládu ínskou není radno si pohnvati, ponvadž
jedin ona mže býti prostedníkem mezi konservativním lidem a bezohled-

nými cizinci. Za sídlo uzavenosti ínské oznauje Leroy mandariny, za

píiny její rznost názor evropských a východoasijských, jakož i bez-

ohlednost Evropan. Pokud dnešních pomr a vyjednávání o mír se

týe, vyslovuje se autor: »Mže však nemocný muž v Pekingu snésti

silné prostedky, které se mu pedpisují? Neusmrtí jej spíše, nežli uzdraví?

A neodpovídal by výsledek ten tajným pláním nkolika jeho léka, kteí

se už chystají rváti se o jeho ddictví?« P. H,
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Die Paedagogik des Pessimismus. Von L. Veeh. Lipsko 1900. Hermann
Hacke. Str. 46,

Dokázati, že pravá výchova možná jest jen na filosofickém pod-

klad Hartmannova pessimismu, je úelem spisku. Cílem výchovy dle

Veeha je stupování vdomí chovancova. Tím slovem míní autor,

že chovanec má si uvdomiti absurdnost snah po individuálním štstí a

plynoucí z pesvdení toho nutnost niiti tyto snahy. Takovým zpsobem
dojde lovk k bezbolestnosti, k duševnímu klidu, v nmž oekává zánik

vdomí svého v bezvdomém principu svtovém, ve Vli. Autor se po-

kouší i evolucionismus slouiti s pessimistickým názorem svtovým, ovšem

marn. Sloh spisku je svží. JDí.

D. Adolf Jlicher, Einleitung in das Neue Testament. 1901,

XVI. 501, za 8 mk.

Stízlivé, orthodoxní i hyperkritické fantastiky prostá kritika, umní
na základ dokonalé znalosti nové i staré odborné literatury vylíiti jasn
a poutav — pi vší možné strunosti — hlavní problémy novozákonní

vdy a jejich ešení, a konen svží, neunavující podání jsou pednosti,

které už prvnímu vydání tohoto spisu získaly i mezi uznanými odborníky

hojn ctitel. Ješt veleji, než vydání 1. a 2. (r. 1894), lze doporuiti

vydání toto (3. a 4.), opravené, zcela pepracované dle výsledk nejno-

vjšího bádání, všem tm, kdo by se rádi pouili o vzniku N. Zákona. Že

i objem ponkud (o 100 str.) vzrostl, není snad chybou.

Nkteré, tu a tam se vyskytující vady — který spis by jich neml
— ztrácejí se u porovnání se skvlými stránkami tohoto díla. Partie,

jako str. 22.— 40. (Vylíení života Pavlova, ocenní jeho osobnosti a díla

atd.), 41.— 156. (Úvody k jednotHvým, Pavlovou etiketou oznaeným
epištolám

;
pouze o ep. k Timot., Tit. a židm — ne k Efezsk. a Kol.

!

tvrdí autor, že rozhodn nejsou listy Pavlovy), 229. - 303. (Synoptická

evangelia; v tomto odst. vynikají zejména str. 290.— 303., jednající o cen
synoplik ^) jako historických pramen — doporuuji je vele pozornosti

eských tená — a tžší, ale nemén zajímavý odst. na str. 266,— 290.

o synoptické otázce), 341.— 360, (Skutk. apošt.), a 363,-451, (Djiny

novozák. kanónu -) opravují k úsudku, že máme ped sebou nejlepší

dosud existující úvod do N. Z. Je uren i pro laiky: »Za tenáe pál

si«, praví autor v pedmluv, »jen takové lidi, kteí uznávají oprávnnost

písn historického bádání v novozákonní vd; krom tohoto názoru ne-

potebují žádného zvláštního odborn bohosloveckého vzdlání a doufám,

že vyhovuji nepopiratelné poteb nebohogloveckých, vzdlaných kruh,

^) Synoptikové =z Matouš, Marek, Lukáš.

^) Podávám obsah alespo prvých dvou kapitol fstr. 363.-376.):

Starý zákon je jediným kanónem Ježíšovým 363. Starý zákon je jediným

psaným kanónem apoštol. I nepsaná slova Kristova jsou v dob apoštolské

kanonické 368.

Žádný kes. spis z této doby (ca. 70—140) nechce být považován za knihu

kanonickou 370. Kanonickou platnost mající slova Kristova jsou erpána z psaných
pramen, ale teprve t. zv. II. list Klementv (ca. 145?) poítá i tyto prameny
k Písmm, atd.
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podávám-li jim, líe co možná jednoduše pouze hlavní vci, djiny N. Z.

a jeho vzniku.

«

Sml-li bych dáti tenám, kteí se novozák. vdou dosud neobírali,

radu, ekl bych, aby prostudovali (ne jen peetli) z poátku pouze n-
který oddíl, na p. o Pavlovi nebo o synopticích, ale pi studiu aby

hojn používali nejlepší vdecký peklad N. Z., jaký existuje, od Weiz-

sáckra : Das N. Text ; íibersetzt v. D. Weizsácker. Cena 3 marky váz.

//.

Johann vonBloch: Zur gegenwártigen Lage in China. Eine

politisch-wirtschaftliche Studie. Berlin 1900.

V této studii snaží se spisovatel ukázati na dobrodružnost evropské,

resp. nmecké politiky a na problematinost vyhlídek na zlepšení styk
cizích stát s ínou. Ježto dle slov Napoleonových »nic není brutálnjšího

jako íslo«, podporuje svoje dvody hlavn doklady statistickými.

Povinností evropských státník a uenc jest ujasniti si, jak velké

prospchy lze oekávati od Cíny. Jakmile se však vezmou ísla do potu,
ukáže se, že veliký kapitál, který se v ín ukládá, nese a ponese nepatrné

úroky. V ín bylo roku 1897 celkem 551 cizích obchodních dom
a 8267 píslušník cizích stát. K vli této kapce v oceánu 400 million
ían, táže se autor, teba jest ínu reformovati? K ochran jejich bylo

by potebí na 50.000 vojín, a jsou onino, svým vlastem tak málo prospšní,

hodni tak velikých s tím spojených výdaj?
Z obchodu s ínou mají cizí státy malý prospch. Tak roku 1897,

vypoítává spisovatel, celkový zisk importu ínského, na nmž celá Evropa
mla podíl, obnášel jenom asi 43 million frank. A proto jest teba míti

vlastní pístavy v ín? — Export íny stoupl od roku 1873 do roku 1897
ze 106 million jenom na 127 million dolar. A ovšem také vzrstu
exportu ínského není si co páti. Konkurencí ínskou na cizích trzích

byla by Evropa málo píjemn pekvapena.
Pi vyjednávání o mír s ínskou vládou mli by si evropští státníci

mén pánovit poínati. Jest ješt nerozešenou otázkou, je-li vláda pítom-
nými pomry vinna. Mandžuská dynastie jest slabá a ocitla se mezi

dvojím ohnm. Nesmla užívati energických prostedk proti vzbouenému
lidu a zárove nemohla Evropany hájiti. Jednala tak, jak jedin mohla
jednat. Vhánti ji do úzkých není se strany evropských státník proze-
telným. íané nejsou sice páteli Japanc, ale s tím lze málo poítati.

A ínsko-japanská unie — voilá Tennemi

!

Nutno uvážiti, co by se stalo, kdyby vzplanul boj proti cizincm
po celé ín. Nežli Mandžuové podmanili ínu, trvaly boje 40 let, Taipingská

revoluce trvala tém dv desítiletí. Známý vojevdce Gordon nepokládal

sice ínského vojína za zdatného v evropském smyslu, ale dokládal, že jeho

schopnost dressury, životní skromnost, tupost proti nouzi a bolestem

a divoký fanatismus nesmí Evropané podceovati. Bídné cesty, nedosta-

tené zásobování, nesnesitelné vedro v lét, prudké mrazy v zim a epidemické
nemoci uinily by takovou válku strašnou. Mimo to vizme píklad :

V Transvaalu stojí proti 50.000 Búr 200.000 anglických vojín — a válka

pece není u konce.
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Politika Evropská v ín po tolika zkušenostech jest poade ješt

nerozumná. Nerozumná politika je píinou nynjších zmatk, jejichž

následkem bylo zavraždní nmeckého vyslance. Pak nastala opravdová

kižácká tažení, za kterých císa nmecký provázel vojsko svoje slovy:

»Ihr miisst den Tod nicht nur unseres Gesandten ráchen, sondern den

vieler Deutscher, vieler Europáer ; wenn ihr vor dem Feinde steht, so wisst

:

Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht.« Jest to

jednání moderní, dob pimené?^) To není správné! Teba je váše
potlaiti aspo te a ukázati, že nmecká mravnost není mrtva. Vynaklá-

dati na exotické expedice á fond perdu veliké summy, kterých by bylo

možno k užitenjšímu použiti, to není také souhlasno s duchem doby.

Aby se »žluté nebezpeí« odstranilo, jest uvážiti, že se 400 milliony

ían teba jednati jako s evropskou mocí, musí se zanechati pohtiky,

která jest vedena nebezpenými illusemi, ve své dobrodružnosti nestará

se o píští ráno a praví si: »Po nás potopa«. P. H.

Nové spisy.

Ch. M. Gayley — Fred. N. Scott, An introduction to the
Methods and Materials of Literary Criticism I.: The Bases

in Aesthetics and Poetics, 1899. — Istoria živopisi v XIX. vek
R. Muthera. (Nm. dílo je rozebráno, poslouží tedy ruský peklad Z. V e n-

gerové, v nmž djiny malíství ruského tvoíí doplnný, samostatný

svazek.) — Leslie Stephan, The English Ut i lit ari an s, 3. sv. 1901.

—

Tomitsu Okasaki, Geschichte der japanischenNationallileratur
von den áltesten Zeiten bis zur Gegenvvart, 1899. — The
Dollar Literary: nový anglický podnik, podávající výbr nejtenjších

román a novel amerických. Slibují se hned pro poátek tito spisovatelé :

Hough, Wells, Laut, Lloyd, Garland. — G. Saintsbury, A History
of Criticism, I., 1901. — A. de Pouvourville, L'Empire du milieu,
1900. Na 200 str. pkné vypsání íny a jejího vlivu na evropskou bu-

doucnost. — L. Strumpell, Die paedagogische Pathologie oder
die Lehre von den Fehlern der Kinder. 3. vydání rozhojnné

A, Spitznerem, 1899.

—

^) Spisovatel vzpomíná tu prozetelnosti ruského cara Mikuláše, který, když
roku 1830 po povraždní vyslance ruského a jeho družiny v Teheránu praví vinníci

nebyli od vlády potrestáni, ponvadž to byly vysoce postavené osoby, nežádal dále

nieho více a pravil: »Nechtl bych býti na míst tch, kteí takové skutky páchají;

pijde den, kdy se objeví ped Bohem a budou musit vydat poet ze svého
jednání.*

I



ZPRÁVY.

K oslav básník Otakara Mokrého a Julia Zeyera ustavil

se ve Vodanech »Komitét k uctní památky spisovatel Otakara Mokrého

a Julia Zeyera ve Vodanech« ; usnesl se zíditi desky pamtní s reliéfy

na domech, kde oba básníci ve Vodanech bydleli. Posluchai vysokých

škol pražských z Vodan darovali komitétu 200 korun a pistoupili ke

komitétu. Svým estným pedsedou zvolilo si komité druha zesnulých,

rodáka a estného mšana Vodan, spisovatele Frant. Heritesa. Dary pi-

jímá pedseda komitétu purkmistr Frant. Blohlávek a pokladník p. Václav

Kohout, mstský dchodní ve Vodanech, a budou dary tyto veejn kvito-

vány. Za komitét: František Blohlávek, pedseda; MUDor. K. Pokorný,

jednatel.

III. Sjezd eských pírodozpytc a léka v Praze 1901.

Usnesením všech eských kruh pírodovdeckých a lékaských poádati

se bude v Praze III. sjezd eských pírodozpytcv a léka ve dnech od

25. do 29. kvtna 1901 v Praze. Pro sjezd ustavilo se 9 sekcí a sice:

I. Sekce biologická; II. Mathematicko-fysikální ; III. Lékaská; IV. Ran-

lékaská ; V. Zdravotnická-demografická; VI. Chemická; VII. Mineralogicko-

geografická ; VIII. Farmakologická a farmaceutická ; IX. Agronomická a

zvrolékaská.

Zvaní ku sjezdu již je tém u konce. Jen tu a tam ješt doplky,
reklamace se vyizují. Kancelá organisaního výboru vykonala slušný kus

práce. V nedlouhé dob rozesláno bylo na 4000 pozvání, jednak na osoby,

jednak na korporace a spolky i uené spolenosti a ústavy. Poslední

dobou každým dnem stává se i došlá pošta štdejší: Každým dnem pi-

chází vtší poet pihlášek, jež dosáhly (4. IV.) potu 400. Se stránky

hmotné dlužno s potšením zaznamenati dary král. hlavn. msta Prahy

10.000 K, Vinohradské záložny 500 K (jež dílem vyplaceny, dílem za-

jištny byly). Spolku eských léka v Praze 1000 K a garantie dalších

1000 K pro event. nutné poteby. Organisaní výbor spoléhá, že i obce

pedmstské ku svátku eských pírodních vd pispjí, Prof. Kostanecki
v Krakov oznamuje organisanímu výboru, že se práv konstituoval

v Krakov polský komitét pro obeslání III. sjezdu eských pírodozpytcv
a léka pod pedsednictvím prof. Wicherkiewicze. Ohlášených pednášek
zatím 201.

Podprná innost ve studentstvu. Zase svépomoc. Finance
Husova fondu jsou podobn jako »Radhošt« neutšené. Studenti sami
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pemítají, jak zvýšit píjmy, když veejnost se mnoho nestará o to. Ne-

dávno navrženo bylo, aby universitní profesoi právnické fakulty dali právo

vydávat lithografované své pednášky fondu Husovu, jenž

by z toho ml znaný zisk. Nevíme v jakém stadiu vc je, ale bylo by opravdu

žádoucí, aby dobrý návrh ten byl co nejdív realisován. (Z kruh stu-

dentských.)

asopis pokrokového studentstva vychází od 1. února; úel
listu navázat na pokrokové hnutí starší a jeho zásady domyslit.

Sociální význam školních léka. Poukážeme jen k jednomu

pípadu, z nhož vysvitne, jak tžce heší škola proti spolenosti tím, že

nesleduje úzkostliv zdravotní stav svých žák. Podobných pípad by se

dalo uvésti celé množství.

Školní dti nemají pravideln normální zrak; mnoho jest krátko-

zrakých, nkteré dalekozraké a nkteré mají slabý zrak. Berlínský oní
léka dr. Radziejewski ^) prohlížel po dv léta oi berlínských školních

dtí, vtšinou z obecných škol. Dtí bylo 2476 a z nich více než 60"/o

nalezeno se zrakem abnormálním; jen 1027 dtí mlo normální

zrak, ostatní byly jednak dalekozraké, jednak krátkozraké, jednak byly

slabého zraku.

Rodie a uitelé poznají dosti snadno krátkozrakost i dalekozrakost

a mohou tedy uiniti v zájmu dítte vhodná opatení, ale slabost zraku

poznají jen velmi zídka. Tato choroba zpsobuje asté bolení hlavy a

dti jí trpící bývají nepozorné, lenivé. Ale ponvadž rodie a uitelé ne-

znají píiny tchto zjev, považují je za chyby v povaze dítte a dle

toho jednají. Dít pak zstává ve škole pozadu a zdržuje své pilnjší a

fysicky zdravé spolužáky ; když vyjde ze školy a vstoupí do života, asto,

ponvadž je velmi bidn pipraveno, podlehne v sociálním boji a stane

se i zloincem.

Vzpomeneme-li, že vychování takového lovka dala smr tak ne-

píznivý pomrn nepatrná jen choroba tlesná, nebudeme jist ani okamžik

váhati a pidáme svj hlas k volání stále všeobecnjšímu po školním lékai.

Léka poznav u dítte chorobu, zpraví o tom rodie a uitele a zá-

rove poradí, kterak dalšímu vývoji zabrániti. Urí na p., že oko dítte

potebuje pimených skel, aby normáln fungovalo, oznámí, která práce

a které zamstnání škodí zdraví dítte, upozorní, že intelektuální schopnost

dítte nestaí k povolání, jež mu rodie snad zvolili atd. Když se

pak rodie dovdí od spolehlivého lékae, který dít delší as bedliv

pozoroval, že jest teba v zájmu jeho zdraví nco uiniti a neho
se stíci, jist ochotn uposlechnou. Tím se psobí na rodie a žáky stále

a zejména pi volb povolání co nejpimenji k pirozeným schopnostem

dítte, jemuž je tím dána možnost, aby zaujalo ve svt místo pimené
jeho schopnostem.

') Zeitschrift fur Schulgesundheitspflege ISOO.



Pehled vývoje sociálních djin ruských.')

1. Osazení pdy a vývoj života pospolitého vbec.

Pomry pírodní. Nejstarší obyvatelé. Náeí a kmenové slovanští. Kolonisace. Stálý

pohyb, vzrst a hustota obyvatelstva. Hospodáství extensivní a intensivní. Zem-
dlství. Msta. Remeslnictvo. Továrny a kustarstvo. Obchod a doprava zboží. Jar-

marky. Vývoz a dovoz. Cizí kupci. Peníze a jich nucenj' kurs. Úvr. Penžní ústavy.

Díváme li se na mapu, zobrazující nám ohromné prostranství

Ruské íše, vidíme, že tu jsou pi veliké jednotvárnosti pdy co do

rozlohy i výšky, co do lenní i složení jejího pece jenom peveliké

rozdíly pro obývání jí lovkem. Není to jenom klima, na sev. po-

lární, na jihu skoro subtropické, nýbrž jsou to i rozsáhlá jezera,

bažiny a moály severní a suché bezvodé stepi jižní
;
jsou to obrovské

proud}^ vod vryté do naplavenin nebo do puklin kry zemské s ne-

pístupnými behy a pro primitivního lovka s nepekonatelným

proudem, zvlášt za doby jarního tání a podzimních deš. Tu mohli

staletí bydleti lidé v pravku, aniž mohli vcházeti ve stj/k, aniž

museli se mísiti nebo potírati. Proto nemžeme o pravkém oby-

vatelstvu tchto krajin nic více íci, nežli že tu bylo hojn podmí-

nek pro jeho primitivní živobytí, a že tu mohlo býti usazeno dávno

ped jakýmkoli nám pochopitelným projevem svého života. Rovnž

') Kdo by chtl blíže seznámiti se s pedmtem, nalezne krom všeobecných

djin Solovva, Bestužev-Rjumina, Illovajského, Kostomarova, Rambauda a j. velmi

mnoho v tchto spisech: Leroy-Beaulieu L'empire de Tsars etlesRusses; Mumokobz

OnepKH no HCTopiH pyccKoii Kyjihiypii ; SaSíj^itMc IIcTopia pyccKoíi hchshh : ErhAHeez

jleKuiii no iicTopiH pyccK. .laKOHOAaTejibCTBa ; Euieecmu PyccKaa Kcioiiusanifl chnepo-

BO(TOHHaro Kpaa; XAibÓnunoe^ O bjiíhhíii o6inecTBa na opraHiaauiio rocyjapcTBa

Bi> uapcKí nepioATi pyccKoil Hcxopiií; KocmoMapoet OiepKT) AOMamiiefí hchshh

H iipaBOBTj BejiHKopyccKaro Hapoja btj XVII. n XVIÍI. CTOJ.; En-iHcet CAymuAue Annn

BT. Mockobckomtj rocyjapcTBt; XjiThSuuKoez OónxecTBO n rocyjapciBO bi> aomoh-

lOJibCKÍii nepio;ii. pyccKo ncTopiii; Ycmpiuioez IIcTopiH IleTpa BeJiiiKaro; Eiuih-

Sacoez Mciopiii EKaiepnHH II. a j.

NAŠE DOBA. R. Vili., . 8., 1901. 20. kvtna. 36
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možno se domnívati, že tu žilo již v téclito dobách nkolik plemen
— ale jakých, mže vdti pouze pohádká.

Jak žili tito národové, rovnž nevíme. Ze v polárních krajinách

od dob prvního osídlení až podnes mohou živiti se pouze lovectvi-m,

je samozejmé, jako že jižní a východní stepi mohly obydleny býti

pouze pastýi. Jen tam, kde .byly lepší podmínky klimatické, mohlo

vzniknouti rolnictví, které ve styku s lovcem a pastýem o výmnu
vzájemných pebytk dalo vzniknouti smnnému obchodu a pr-
myslu. A z tchto dvou posledních zamstnání skládá se spole-

enský vývoj každé lidské spolenosti. Lovec, pastý i rolník ve-

deni jsou pímo k obchodu, aby si opatili to, eho jim vlastní za-

mstnání neposkytuje. Naproti tomu emeslná výroba vzniká u ka-

ždého zvláš, nebo má každý jiné poteby.

V Rusku namnoze podnes udržují se zbytky tohoto primitiv-

ního života, avšak pouze zbytky, protože umlé sblížení všech

obyvatel íše nedopouští, aby nadále šli starou cestou. Chtíti souditi

však z tchto zbytk na praohyvatelstvo tch krajin a vytvoiti si

njakou ethnologickou mapu, jest dovoleno pouze — básníkm.

Prvý paprsek, nám posud nezaniklý, padá na jižní krajiny kolem

erného moe a dolní Volhy. Zbytek Oretin v Kavkaze jest dle

Millera památkou velikého kmene sarmatského, pod jehož jménem
ped narozením Krista ješt i jiní kmenové se zahrnovali. Pak do-

vídáme se o obasném píchodu ^branou národ« kmen uralo-

udských, z nichž nkteí daleko na západ pronikli, po nich konen'
tyto proudy zavírají se mongolským plemenem Tatar. Proudní

toto bylo jako jarní rozliv mátušky Volhy : vzdutý proud daleko ši-

roko se rozlil a v sebe pojal vše, kam zasáhl, pak slábl a slábl,

zanechal celé rybníky od proudu oddlené, i mnohé rameno docela

vyschlo, voda ztratila barvu jarního pívalu, zmnila se létem, dra-

vost její spoutána zelení — kulturou. Z toho vznikala utšená roz-

manitost zvlášt na okrajích, ale nemlo to pímo vlivu na plemenný

stav ruského obyvatelstva v jeho jádru.

Z osedlosti jednotlivých kmen zbyla nám názviska zem-
pisná z dob, z nichž není jiných zpráv historických. Z tch tedy

soudíme, že stední Rus zaujímají Ceremiši, Mordvíni a j. kmenové

finnští, kteí od Uralu sáhali až k Baltijskému moi. Na západním

konci tlaeni byli kolem r. 500 po Kr. k severu a v VIII. stol. již

ustálena v celku tato hranice. Pi pramenech Dvíny, Dnpru a Volhy

stýkala se asi hranice Slovan, Litvami a Finnn.

Dle toho bylo by hledati prvotní sídla Slovan nad horním

Dnprem a Nmenem, odkud v neznámé dob šíili se na západ do
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Polabí a na jih do Podunají. V V. stol. nastává velké hnutí na

Dnpru, jedna ást sráží se se západními Litvany a Finny na Dvín,

druhá ást proniká po Dsn a Sejme proti Mordvínm a usazuje

se na horním Donu. Za kievských knížat koní se osazení Po-

dnpí, nejhoejší Volhy a Lovati a také ustaluje se rozdružené kme-

nové rozdlení. Avšak prve nežli vzdlanost v ty kraje pronikla a

tehdejší stav nám ped zapomenutím zachránila, staly se v té pí-

in dalekosáhlé zmny, s nimiž zanikla nebo potemnla jména
jednotlivých kmen. Le jedno nezaniklo, teba rozliným rovnž
podléhalo zmnám, t. jejich e, která dnes jeví se nám v náeích
ruských. Tato náeí jsou tím zachovalejší, ím mén splýval kmen
s kmenem rozdlen velikými lesy nebo ekami a moály. Dle prvo-

bytných sídel vidíme pak, že se od pradávna dlí na severní a jižní

skupinu. Pkný rozhled po nich podal ruský uenec Sobolevskij.

Dle toho lze stanoviti prvotní kmeny.

Z maloruských náeí se vymykají pi ústí Dnstru Uglii a

Tiverci, jakož i o nco severnjší Dúlbi; pak na Pripeti DrevVané

a PoVané i na druhé stran Dnpra podél Dsný Sverjané, kteíž

úpln zanikají v XIII. stol., ostatní tvoí smsici jazykovou. Tudíž

jádro rusko-slovanské nachází se na poíí horní Pripeti, Sluí, Bugu,

Dnstru a Sánu. Západní ást tlaena Poláky sthovala se na okraj

jižní stepi, ostatek tvoí sev. ukrajmské náeí. Odtud pne se pruhem
od Lucka pes Kiev na Cernihov k sev. a na Lubny k jihu. Osa-

zení tchto konin provedeno do smrti Ivana IV.

Jižní pruh podél tohoto tvoí stední ukrajinské náeí, jehož

píslušníci krváceli v staletých bojích s pronárody asijskými. Bhem
asu rozšíili se až k pramenm Doce. Odtud až k moi sahá

jižní náeí, které zde nalezlo místa po zlomení moci tatarské. Bhem
XVIII. století roztáhlo se pes pobeží erného moe až k horám
Kavkazským. K nmu druží se od vrchoviska Dnstru k pramenm
Pripeti ervenoruské náeí.

Nynjší poléské náeí skrývá v sob zbytky Dregovi, PoVan
a Séverjan a iní jižní a východní ovrubu bloruského dialektu.

K tomu patí staí Kivici a Radimii; tito však záhy vyhubeni

nebo ásten splynuli s ostatními pokrevenci. Jdou od eky Velké

pes Lova k pramenm Dnpru a odtud na horní Nmen a pes
Viliju k Velké. Kraj neveliký, za to však soustedný.

Ostatní sev. a vých. kraje zabírají Velkorusové, kteí pozdji

kolonisovali své kraje a v sev. i vých. stranách pomísili se s Finny,

Mordvíny, Cuvaši, eremiši a j. Ze sev. Novgorodu šel proud podle

36*
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Volhy dol na Nižní Novgorod, kdežto druhý (akající) Krivi šel

po ece Oce na Rjaza a rozšíil se odtud až na horní Dnépr.

Tak poznáváme již pro nejstarší dobu ti .veliké skupiny kme-
nové totiž Malorusí, Blorusi a Velkorusi, jichž osudové však te-

prve ve XIV. stol. poínají se nám vyjasovati historií. Ale teprve

dkladné prostudování nynjších náeí bude schopno dáti uspo-

kojivou odpov na sporné otázky zašlých vk. Studie ty však

jsou posud v zaátcích.

Pro rozšíení obyvatelstva slovanského v nynjším Rusku má
veliký význam kolonisace. V staré dob byla dvojí: kupecká o. klá-

šterní. Novgorod v XIV. stol. pronikl k sev. Dvín a po té až k Bí-

lému moi za obchodem. Za ním šly kláštery, které šíily se i na

jih i na východ. V XVI. stol. po Suchon a Vyegd pronikají ku

Kam. Za tmito jde pak v XVII. st. proud raskolnií utíkající ped
pronásledováním do málo pístupných les. Toto osazování nedá se

však stopovati, nýbrž známo nám teprve po svých výsledcích.

Smrem k ernému moi a Volze sedli rozliní neslovmiští

národové. V jich území dala se kolonisace daleko pozdji pod

ochranou moskevské vlády a velkými zástupy. Proto jest nám lépe

známa.

Jako po pádu Zlaté Ordy ustupovali Rusové za Oku, nebo
zvlášt v XV. stol. Girejové spojivše Povolží s Krymem strašn na

n doráželi až, i pes tu eku. Proto vznikl tu pás vojenských stráží

ruských. Tvrze a hrady jsou osazeny vojskem a spojeny píkopem
a zásekami. Ivan IV. Hrozný zmocniv se Kázan dal Stroganovými

zalidniti Pokamí a Jermak odtud pešel pak do Sibie. Na jihu

podmanni Baškyi a Nogajci a mocn bránno Kalmykm pe-
kážeti ruské kolonisaci. Od Cernihova k Voronži vznikl druhý

etz vojenských tvrzí, za nimiž zakládány vesnice. V dob zmatk
perušen tento postup, ale již Aleksem Michajloviem obnoven a

od té doby krok za krokem tlaeni maloudští kmenové vždy dále

na okrajinu.

V XVII. stol. spatujeme podobn postupovati Polsko. Mezi

Cerkasami a Kamencem osazena ada vesnic a tvrzí vojensky í-

zených proti Turkm, ímž vzniká Ukrajina. Odtud postupuje proud

pes Dnpr a Sulu na Don, ímž pustne záp. kraj. To jsou osady

kozácké. Ty byly pozdji (1680) pipojeny k Rusku a od nich na

jih vznikli noví hraniái. Petr Veliký dal jim zízení miliní, jež

pozdji zdokonaleno. Kozáci udržují své svobody. Štpán Bathory

užívá Záporožc proti Turkm, Ivan IV. donských kozák proti
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Tatarm. Pak nastanou jich útisky, z tch boue, které ohrožovaly

stát. Proto zrušeny Kateinou II. jich svobody.

Volha chránna velikými lesy. Závolží až k Uralu obsazeno te-

prve v XVII. a XVÍII. stol. ada tvrzí na Volze byla vojenskou

linií, která se pesunula od Samary k Orenburku a Verchnuralsku.

Tu nejdležitjší úkol hrálo hornictví, kde Petr Vel. usadil mnoho
nového obyvatelstva a i vojska na jeho ochranu. Sem jde proud

podnes.

Po smrti Petra Vel. na jižním okraji Ul<rajiny osazováni uprchlí

Srbové a Chorvati z Turecka, kteí tu splynuli se zbytky Kozák
v Novou Rus. Toto houfné osazování dalo se pak ustavin i po

dobytí Krymu a mžeme íci, že proud se dje smrem k ece Uralu

i horám Kavkazským. Tu vznikla (1777) Imie trskkubanská pe-

vedením donských Kozák.
A naposledy usazováni i cizinci, když je Kateina II. vyzvala

ve vší Evrop, aby se sthovali na Rus. Povolží tak osazeno Nmci
(Saratov). Raskolníkm pak s nimi se osazujícím slíbena svoboda.

Avšak tím vším není podnes dokonáno osazení zem, nebo
podnes pro ohromnost prostranství jednotlivé ty ástky úpln ne-

splynuly, proto ani pevné nesedí, nýbrž as od asu se zdvíhají

a pecházejí s místa na místo, ímž jeví se nám ustaviný pohyb

obyvatelstva. Zátopy a neúroda nutí selský lid hledati lepších po-

zemk tím spíše, že posud je m.noho výtené pdy netknuto rádlem

a rovnž špatné pdy, na níž nikdo rád na dlouho se neosazuje.

Vláda všemožn, jak z kolonisace patrno, starala se, aby opa-

tila obyvatelstvu co možná nejvýhodnjší podmínky k zjednání

prostedk živobytních a tím psobila k jeho rozmnožení. Nejvtší

vada však byla v tom, že politika finanní ihned chtla míti ze

všeho zisk a tím v zárodku takka podlamovala novému vzrstu
koeny.

Vzrst obyvatelstva totiž podmínn je povahou f)dy, na níž

je osedlé, do té míry, že ím více a snadnji nabývá lovk pro-

stedk k živobytí, tím je silnjší a schopnjší k plození (biologický

zákon). Poteba nových pracovník pi množení orné pdy nutí ho

pak k vtší péí o zdraví dtí (psychologický zákon), pi emž pe-
bytek statk jako základ blahobytu pispívá k zlepšení bytu a

dává mu pevahu nad okolím mén pokroilým (sociologický

zákon). Takové podmínky životní pak hojn poskytuje obyvatelstvu

Ruská íše.

Vidíme to jasn ze vzrstu obyvatelstva. Za Petra Velikého

(t 1725) bylo v Rusku 13 miil. obyvatel, na témže prostranství —
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nepoítáme nov dobytých území — bylo r. 1796 již 29 milí., roku

1851 již 39 milí. a r. 1897 dokonce 65 milí., t.j. obyvatelstvo vzro-

stlo pateronásobn, i jest to neobyejný a nepomrn rychlý vzrst,

jaký sotva jest v jiných státech. ^) Veliký poet satk — bývá
velmi asto ženich 16 a nevsta 14 let — a pofod zpsobuje roní

pírstek skoro r57o> pes to, že nedostatkem zdravotních opatení

nepomrné množství dtí umírá. Nkteí sociologové vykládají, že

množství satk pochází z nevyvinutého individualismu (zákon bio-

logický) a nedostatku blahobytu (zákon ekonomickj^), jakož i z osa-

mocenosti nižších tíd a tudíž beznadjnosti povznésti se (zákon

sociální), avšak to je hypothesa, kterou sluší teprve dokázati, aby

nabyla obecné platnosti.

Hustota obyvatelstva za Petra Vel. byla 37 lidí na km^, kdežto

dnes jest 17 osob, t.j. Rusko tehdy bylo zalidnno asi tak, jako jest

dneska astrachaská gubernie. Jako nejlépe zalidnné jižní gubernie

ruské, tak již ped 500 lety byla obydlena Francie, a jako Rusko

celkem, tak již ped 1000 lety zalidnna byla Anglie. To vysvt-

luje se i tím, že má dnes Rusko 38-8''/o vší pdy pokryto lesy a

587o neobydlené pdy, akoli z ní dobrá tvrtina je osazení schopna.

Podobné pomry jsou již jen ve Skandinávii. Nepihlížíme-li tudíž

k tmto ástem, mžeme íci, že v posledních dvou stoletích málo

zmnilo se Moskevsko, ponkud se povznesly gubernie severní,

velice vzrostly Kazansko, Azovsko a Smolensko. I poznáváme, že

nejrychleji povznáší se jih (27o)-

V nové dob znan se zlepšují tyto pomry jednak svobod-

ným urováním povolání všech tíd obyvatelských, postupem vzd-

lanosti a tudíž kulturního pokroku vbec, racionálnjším hospodá-

stvím polním a zlepšenou politikou vládní, která nestará se jedin

a pouze o své fiskální poteby, nýbrž hledí nabýti jich pirozenj-

ším postupem: podporou zemdlství, prmyslu a obchodu.

lovk pracuje pravidlem jenom tolik, aby své poteby ukojil.

Práce tudíž roste dvojako : s rostoucími potebami (civilisace) a

s klesajícím bohatstvím pírodním. Zvíena jest snadnou koistí lovce—
vyhuben bobr, erná liška, erný sobol aj. — a proto pán nutí pod-

dané, aby nadbytkem lovili zv. Tím nabývá prostedk k zlep-

šení svého živobytí. Ale hubením zve nucen lovk pstovati do-

mácí zvíata. Z Bobín, Rybinu, Brtín a j. stávají se záorné vsi.

lovk jde za zví a kolonisuje divoké kraje. Za lovcem jde rolník;

1) Ruská íše mla r. 1725 — 13 milí., 1796 — 36 milí., 1S51 — 67 milí.

1897 — 129 milí. obyvatel.
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ano i pastý nucen ást pdy zorati. Tím koovník stává se used-

líkem. V Rusku ovšem zorána jen malá ást, ostatek byl nechán

pro zv. V Povolží, Podoní a Piuralí osedlí kozáci neradi a s od-

porem oddávali se rolnictví a podnes jich ást jsou lovci (na Jajku).

Marný jsou snahy vlády proti tomu.

Minulost Ruska ukazuje na extensivní nikoli intcítsivm hospo-

dáství : píroda za malou námahu poskytuje mnoho dar. Podnes

vytýká se lidu tato náklonnost a vykládá se nesprávn pirozenou

leností. S tím souvisí, že až do polovice minulého století žilo oby-

vatelstvo v period samorobné: každý si opatil vše, eho poteboval

;

pánovi to opatovali poddaní. Panovala od starodávna výmna zboží,

jež pozdji zamnna obchodem za peníze a konen za papírové

poukázky. Selský lid vedl obchod jen z nutnosti: musel opatiti

si peníze na dan. Všude však pevládá zemdlství.

V sev. Pomoí a Pojezeí nedošlo se k rolnictví, ba ani kpod-

kosnémtt hospodáství, nebo v tch krajích jest jen 0"2''/o luk a rolí

(v oloncké gub. S^S*'/^). I potebí sem obilí dovážeti. V stedním

Meziíí (mosk. gub.) naproti tomu jest již v XV. st. hospodáství /rq/-

dílné (ozim-žito, ja-oves, ouhor), nebo tu výborná pda (erno-

. zem). Zde hospodaeno i ýodkosem a ýelohem t. j. mladý les zžehnut

a zmnn v louku, louka v role, role v ouhor, ouhor v les, a zase

znovu. Dnes panuje ten systém jen v nejvýchodnjších krajích. Na
západ poíná se racionální hospodáství, nebo vymrskáním pdy
i ernozm dává chatrný zisk. Vinu nesou kolonisovaní cizinci.

Ti najímali zvlášt po zrušení roboty pole od pomšík na tak-

dlouho, až je vymrskali, pak najali nová, tím klesala jejich cena i vý-

nosnost, klesal i nájem — kraj chudnul. Dnes mnohá neúroda

v tomto má svj koen. Teprve nejnovjší dobou šlechta i selstvo

poíná melioracemi pdy a racionálním hospodástvím majetek po-

vznášeti.

S rozkvtem zemdlství povznáší se kraj hospodáský, blaho-

byt vede k zjemnní životních poteb a poptávce po emeslných
výrobcích. Poptávka dje se v obchodn prmyslových ústedích

t. mstech, kde zase jeví se vtší poteba pracovních sil, a lepší

plat láká je z venkova. I stoupá tím obyvatelstvo v mstech, která

mní se ze zemdlských na prmyslová. V Sasku 72^0 všeho

obyvatelstva patí mstským živnostem. V Rusku bylo v r. 1796

pouze 4-l7o a za sto let 12-87o mstského obyvatelstva. Z porov-

nání obou mohlo by se zdát, že v Rusku není prmyslu, ale závr
takový uinil by pouze ten, kdo íše nezná. Ve skutenosti jest

prmysl v Rusku velmi znaný, avšak nesoustedil se posud ve
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mstech, emeslnici neusazují se v centrech obchodu, nýbrž ostá-

vají ve svých venkovských bydlištích.

Vždy jsem ukázal, že na p. na severu, kde není zemdlství
výnosné, byla vesnice stediskem emeslník, kteí své tovary od-

nášeli na trh do msta. Zde udržuje se práce pojedinená, kdežto

v Evrop již dávno pechází v práci družnou, zde jest práce runí
onde strojní, zde mistrovská onde kapitalistická (tovární). Ba v Rusku
ješt podnes, jako bylo kdysi v echách, jsou jisté výrobky sou-

stedny na celé vesnice ano i okruhy: suzdalští »bogomazi« (ma-

líi sv. obrázk), pavlovští zámeníci a j. pracují po stain.

Petrovská revoluce i tu zasáhla zavádním /rác^ tovární. Jakkoli

však dány jim výsady, pjen kapitál atd., pece nechtly se zako-

eniti jsouce ním násilným ve vývoji ruského prmyslu. Co stálo

obtí, aby jen se udržely: jimi trpl stát i lid a pouze schytralý

podnikatel bohatl. Porunictví vlády zrušeno za Kateiny II., dovo-

leno zakládati továrny kdekoli a jakékoli a slíbena soukromým vlast-

níkm pdpora. Tím rozmnožily se továrny tvernásobn, tak že jich

bylo skoro 2000. Odtud vzrstá povoln jich poet

:

1804 — 2423 továrny 95.202 dlníci — 39 dlník na 1 továrnu.

1850 - 9843 » 517.679 » — 52 »

1865 - 14.257 » 592.718 » - 41 »

1880 - 16.564 » 616.925 » — 37

1890 - 17.542 » 716.850 » _ 40 »

1891 ~ 22.669 » 878.580 » — 39

Již tento pehled jasn nám ukazuje velkoprúmysl ruský, jak

znan je nevyvinut, akoli stále umle podporován. Zvlášt textilní

prmysl tší se ustaviné pízni, a rovnž železáský. Dje se to

asto na škodu samých podnik a skoro vždy na úet odbratele.

Zvlášt clem všelijak bránno pívozu cizích výrobk. Nejsouc nu-

cena ke konkurrenci nechávala velkovýroba starost o rozvoj vlád,

naopak i pekážela dobrým úmyslm této pouze z krátkozraké

hamižnosti. Zatím Anglie a Nmecko úžasn se povznesly. Zruše-

ním roboty a uvolnním živnosti prodlal tovární prmysl velikou

krisi, odtud však se poíná sesamostatovati a rsti. Proto také není

v Rusku dlnické otázky v evropském smyslu, není kapitalistického

zotroování mass, ba na této dráze vbec nepostupuje kapitál ví-

tzn, nebo ruský národ od šlechtice po sedláka vidí v této jeho

form nco nepátelského a celku zhoubného.

Národním jest pouze emeslnictvo — kustarstvo. Na 15 míli.

dlník pipadá v Rusku 4 milí. emeslných sedlák. Toto emesl-
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nictvo nemá s továrnou nic spoleného, ba továrna nedovede mu
ani odejmouti odbyt ani stlaiti cenu jeho výrobk. Spíše tovární

výrobk}^ psobí, že jeho jsou hledanjší, že svádí vítzný zápas a

že nejednu továrnu pivedl na mizinu. Jako v echách emeslnictvo

továrnou znenáhla je znieno, tak kustarstvo se zdvíhá a roste,

nebo není odkázáno pouze na emeslo, má i pole, jež mu dává

alespo poloviní živobytí.

Vznik kustarstvu daly klimatické pomry, - rozlehlost íše, ne-

dostatek mst a hojnost suroviny. V Rusku je dlouhá zima, 8 m-
síc nemže mužík v poli pracovati — hledá zamstnání v jizb:

emeslo. V nkterých stranácn nedá dosti výživy pda — teba do-

plniti : emeslem. Dan se musí platit, ale kde vzíti hotových penz?
Prodej výrobk jich poskytne. Do msta je píliš daleko, lehko

najde sedlák odbyt ve svém okolí, nebo tu s ním nemže mšan
konkurovati. A jak mže lacino pracovati : velkou ást suroviny má
zdarma (lesy!) a as zimní se necení. Mže pracovati dkladn,
nebo nikdy nespchá s prací.

A pak je kustarstvo z tch dob, kdy vbec emeslo v lidu

vznikalo. Nezstalo však na primitivním stupni, nýbrž úžasn po-

kroilo, tak že dovede podati v pravd umlecké ano kabinetní kousky

svého umní. Proto mu nehrozí zhouba, nýbrž jist má otevenou

budoucnost. To ví i vláda a proto obrací k nmu pozornost a vše-

možn je podporuje zvlášt odbornými školami, kde nabývá eme-
slník pokyn k zužitkování svých schopností nejvydatnjším zp-
sobem. Dokud je výroba individualisována, nemá se eho báti,

ovšem družná práce mohla by uiniti prlom pro kapitalisování ji-

stých odvtví. Ale zchytralost venkovského lidu spojená s vypoí-

tavostí a nedvivostí vítzn ješt dlouho bude vzdorovati. A pak

obliba v tom výborném zboží roste, a to je dobrou zárukou budou-

cnosti.

Jako prmysl zrovna tak tžkou krisi prodlával ruský obchod,

akoli kupectvo od dávných dob slyne nejlepší povstí a v rozli-

ných dobách hrálo pedležitou úlohu, teba že nemlo po zpsobu
západním všelijaké výsady a svobody na újmu ostatního obyva-

telstva.

Nejvtší obtíže ve starší a rovnž v nové dob ml v nedo-

statkj komunikací. Pí ohromném prostranství, vtšinou to napla-

venin, nebylo dobrých silnic. Petr Vel. spojil Petrohrad s Moskvou
silnicí namnoze upevnnou koly a proutím, za krátko však byla

tak neschdná, že jezdilo se po stranách mimo ni. Jedin baltijské

provincie mly lepší silnice pro pevnjší základ a lepší stavebn
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materiál. Teprve Aleksandr I. r. 1816. zaal stavti pevnou silnici

z Moskvy do Petrohradu, kterou Mikuláš I. r. 1830. skonil. Pi
ohromnosti íše bylo pevných silnic r. 1896 pouze \2.72Qkni, kdežto

Francie jest ptkráte menší a má dvacetkráte tolik silnic, tedy po-

mrn lOOkrát více. Náhradou v nejnovjší dob jsou dráhy (prvá

1838), ale i tch bylo roku 1895 pouze 35.000 km, od té doby pi-

rostly obrovské dráhy asijské a spojovací dráhy evropské, skoro

o Vs více všech dosavadních,

Rusko má mnoho velikých ek, tedy vodních drah. Ale ani

tyto nejsou v lepším stavu. Pro lodi jest pouze ^3 všech splavna

(36.240 km), pro plti 7.3- Regulovaných ek není, umlých kanál
jest pouze l^/o, kdežto Nmecko pi stejné povaze pdy má jich

16%. Již v XVI. stol. za car poato s úpravou ek, ale pro nedo-

statek penz upuštno od toho a peníze obráceny na silnice, jichž

stavbu perušily železnice. Teprve v nejnovjší dob hledí se dráhy

rozvíjeti síovit a pipojovati k dležitým pístavm íním a

tržištím.

Pi tchto spojovadlech zvlášt díve nerozhodovaly zájmy ob-

chodní, nýbrž vojenské a státní. V XV. stol. vznikly poštovní cesty

(jamki), které mly v XVII. stol. 200 stanic a za cis. Mikuláše I.

již 3240. Na tch z prvu vylouena doprava soukromých zásilek

a ani vládní nešly pravideln. Teprve roku 1663 dovoleno cizím

kupcm užívati spojení jich mezi Rigou, Vilnem a Archandlskem.

Pro bylo domácí obyvatelstvo této velké výhody zbaveno, naprosto

nelze vysvtliti. Pomoc státu pi tom vztahovala se na pouhý dozor

a stráž. Jest kletbou slovanských vlada, že vždy bývali ochránci

hrabivých cizinc na škodu krevních poddaných. Za Petra Vel.

doprava sestátnna, za Kateiny II. všecka doprava slouena. Pi
nastoupení Mikuláše I. pišlo 1 psaní ron na 10 obyvatel, na sklonku

rninulého století skoro 4 psaní na jednoho.

Spatnými spojovadly trpl obchod. Zámoský obchod šel do

polovice XVII. stol. z Archandlska do Vologdy (v lét po vod) a

do Moskvy (jen v zim^é po saních) asi 1590 km. Ped Petrem Vel.

stál dovoz 1 pudu^) na saních 4 kop.^), po vod 15 kop., dneska

je po dráze až 20kráte lacinjší. Proto nechával se obchod skoro

jen na zimu, kde se zboží mnilo. Na jarm-arky pijíždly etné

karavany, kupci byli povstní šejdíi. Ješt dnes v Povolží vidti

karavany, ale již pomalu zanikají práv tak jako jarmarky, které

ij pud = 0-16381 q.

^) dnešní kopejka =1 '3 kr. ; v této dob devtkráte tolik.
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nahrazuje obchod usedlých kupc, kommissioná a vzorkový. Ob-

chodník odkázaný na kruh zákazník, nesmí jich podvádti a okrá-

dati, ceny se ustalují a sjednocují, a ješt je velmi daleko k tomu,

co v záp. Evrop zve se »pevná cena«.

Pro nedostatek spojovadel v starší dob byl vnitní obchod

daleko menší nežli vývozný. Rusko mlo množství surovin^) a do-

mácích nkterých tovar, které vyváželo, což mli v rukách cizinci.

Pro nedostatek penz a primitivní domácnost jen málo se do zem
piváželo. Švédové a Nmci od XII. stol. v Novgorod a pozdji

i jiných mstech mli obchodní monopol. Teprve r, 1553 pišli do

íše Angliané a Hollanané. Kdežto však Nmci kupovali od ru-

ských kupc, zavádli si Angliané vlastní agenty, ímž velice

trpli domácí kupci. Odtud vysvtlujeme si nepátelství ruského

kupce k cizinci.

Ani vlády ani kupci neumli tu pomoci. Tito namáhali se vbec
vypudit ze zem cizince násilím, nikoli vyrvati jim zisk konkurrencí.

Bylif na to píliš nevzdlaní. Ani Petr Vel. nedovedl najíti pravý

prostedek. Cizince pemohla teprve vlastní zpupnost a nenasytnost

vrozená anglickým kupcm. Kateina II. ze státních ohled zrušila

jich výsady.

Petr Vel. diplomatickou cestou zjednal v evropských zemích

ruským kupcm výsady obchodní, zídil i jakýsi druh konsulát

a nutil obchodní kompanie stavti lostvo: ale vše to nedovedlo

povznésti zahraniní obchod na prospch ruského kupce. Nedvra
a nechu k cizin plynula z nevzdlanosti a taky z odporu k revo-

lunímu duchu oprav Petrových.

I nechybíme, ekneme-li, že teprve po smrti Petra Vel. poal

vzmáhati se zahraniní obchod, V tu dobu obnášel vývoz 4 milí.

rubl a dovoz 2 milí., po 25 létech 6'9 milí. a 5-7 milí., což za-

vdalo podnt cis. Alžbt, že zavedla ochranná cla v obav, že by

jinak dovoz pevýšil vývoz. Týkalo se to zvlášt onch tovar, jež

vyrábly továrny s velikými obtmi státu udržované. V dob napo-

leonských válek stoupl vývoz na 68 milí. a dovoz na 50 million

rubl a již po nich poprvé ukázal se obrácený pomr, vývoz 62 milí.,

a dovoz 69 milí. r. Na nkterý as zase se pivedla pevaha vývozu

zápovdným tarifem (1822), která utrpla liberálnjším tarifem na po-

átku vlády Alexandra II., takže po roce 1866 stoupl dovoz na

212 až 364 milí. r., kdežto vývoz inil pouze 192 až 303 milí. r.

To bylo zase píinou ochranáských cel, ímž optn se pomr

^) kožešiny, med, vosk, vlnu a j., pozdji obilí a j.
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obrátil a v letech 1890 dokonce klesl dovoz na 224 milí. r., kdežto

vývoz stoupl na 380 milí. r., rozdíl asi pldruhého sta milí. r.

Ovšem pi tom velice padá na váhu, že dovoz znaí skoro

výhradn zboží zpracované, kdežto vývoz posud s nejvtší ásti

zastoupen surovinou, která v cizin se zpracuje a ásten zase

jako výrobek se vrací. Taky však zlepšil se vnitní obchod za po-

slední dobu znamenit. Jen na jarmárce novgorodské obrátí se ron
na 500 milí. r., v celé zemi ítá obchod asi tyi mjlliardy. To nej-

lépe ukazuje na vnitní mohutnní íše, na vzrstání blahobytu a

na zlepšování života jednotlivých tíd, A správná politika obchodní

musí vždy míti za úel vnitní povznesení zem a obyvatelstva a

nesmí se vraceti k starým pevráceným snahám plniti pouze po-

kladnu státní teba na úkor blahobytu lidu: tím zacpává se piro-

zený pramen státních píjm. Takový státník jest podoben Indiánu

porážejícímu strom, aby mohl oesati ovoce.

Jiný initel, který psobil mocn na vývoj a vzrst obchodu,

bylo rozšíení penz. Smnný obchod, i kdyby se ve velikých pro-

vádl rozmrech, má vždycky velkou vadu v tom, že iní obma
stranám obtíže. Znamenité ulehení nastává prostednictvím penz.

Mezi Ruskem a Sibií i ínou podnes vlastn panuje smnný ob-

chod : karavanna piveze asijské zboží na jarmarku a odnáší za n
v plném potu ruské výrobky. Rozdíl jest proti staré dob však

v tom, že Asiat prodá své zboží za peníze, a za tyto zase nakoupí

zboží pro svj domov.

V Rusku bylo ve staré dob málo penz. Carové neumli
dolovati na kovy, takže mli jich drahé zástupce pouze obchodem
získané a z tch razili svou minci. Zase Petr Vel. byl prvý, který

poal dolovati v Uralu vedle prmyslových nerost na stíbro,

kdežto Kateina II, nabyla již touto cestou i zlata. Peníz jindy tak

zídka vidný a tudíž vzácný stával se bžnjším, množil se, levnl

a obecnl : díve (XVI st.) neznal mnohý sedlák skutený stíbrný

rubl, po Petru Vel. již takových pípad nebylo, ba vtšinou takový

peníz i mnohokrát prošel rukama chudších lidí. Pomr ceny penz
v XVI, a XIX. stol. jest 1 : 100 (130), nebo cena stíbra klesla

15—18 krát. S tím optn souvisí zdražení zboží. Ukáži to na

píkladu.

V XVI, vku koupil sedlák jizbu (stavení) za 30— 50 kop.,

krávu za 3 tvrtáky ^) a kon za rubl ; selské sán i s postrojem

dostaly se za grivenník (st. groš) a nádenuik ml platu 1 kop.

^) rubl má 100 kopejek, nebo 4 tvrtáky nebo 10 grivenník.
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Mnohý tená zvolá: Bože, to byly zlaté asy v tak laciném kraji!

Ale velmi se mýlí. Nebo to pouze znamená, že jsou peníze velice

vzácné a že tudíž jejich kupní síla jest veliká. Srovnejme na p.

obilí: toho za 1 r. koupilo se v XV. stol. tolik jako dnes za 130 r,;

na poátku XVI. stol. za r. dostal jako dnes za 83 r. a ku konci

stol za 60 r. t. j. rubl ml poloviní cenu. A tak to jde dále: na

poátku XVII. stol. 1 r. rovnal se 12—17 nynjším, za Petra Vel.

klesl na 9 r. nyn. a za cis. Pavla na 5 r. Ovšem tu padá na váhu

i zlehení hodnoty kovové v rublu.

Petr. Vel vydal prvni ýeníze s nuceným kursem t.j. cena kovu

obsažená v nich neodpovídala hodnot platebn, nebo byla nižší.

Drobné peníze (kopejky a patáky) raženy z mdi v cen stíbra.

To psobilo k sevšeobecnní penz, ale zpsobilo nesnáze velko-

obchodu. Proto založeny za cis. Kateiny II. 1768 assignaní banky

v Moskv a Petrohrad, jichž papíry mly cenu penz. Ty nabyly

v obchodním svt rychle obliby. Vláda však jsouc tehdy v tísni

zneužila této obliby a vydávala papíry, aby získala penz na válku,

bez garancie. To postupovalo až r. 1815 bylo tchto papír vydáno

za 826 milí., ímž klesl papírový rubl na 20 kop. stíbra. Nápravu

zjednal cis. Mikuláš vydav r. 1843 papírové peníze, které mly
stejnou cenu se stíbrnými. Le kurs zase padal, zvlášt v krymské

válce, tak že teprve zavedením zlaté mny za Alexandra III. nabyl

rubl pevné ceny.

Rozvoj spoleenských pomr nezávisí pouze na skuteném
majetku a na velkém obchodu nebo prmyslu, nýbrž závisí zárove
na rozdlení statk ve spolenosti mezi jednotlivé leny a také od

možnosti získati tyto statky snadnou cestou. Dnes možno na p.
zbohatnouti osob, jejíž estnost a poctivost je nám známa, nebo
možno jí získati prostedk k provedení obchodních a prmyslo\ých
pedsevzetí cizím kapitálem na úvr sveným. Stará doba této

formy úvru neznala. V starém Rusku nebylo soukromého úvru
dáváno ani osobám, jež mly nemovité statky. Kdo ml majetek

v penzích všeho druhu a drahocenných pedmtech, zavíral je do

železem pobitých dubových truhel a ty schovával na tajném míst :

ve zdi, ve sklep, v zemi. Jestliže takový pece pjil, požadoval

nejmén 20*'/o úrok, jehož míra drží se až do nastoupení Alexandra I.

(1801— 1825), který ji stanovil na 10%. Pouze kláštery v starší

dob pjovaly na poloviní úrok. Již v XVIII. století starala se

vláda o ulehení úvru a snížení procenta. Tak roku 1733 dávala

pjky 8"/o, pro hypotení úvr (1754) založena šlechtická banka
a pro obchodní úvr kupecká banka s úrokem 6°

o na záruku mo-
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vitého i nemovitého jmní dlužníkova. Po 30 letech nahrazeny

»nšskou pjovní bankou«, která opt po 30 letech zmnna v »ko-

merní banku«, jež vyhovovala lépe potebám obchodním a dovedla

zjednati rychlý a vydatný úvr kupcm.
Již tyto stálé zmny ústav státem zizovaných svdí, jak

nesnadno bylo vbec vybavovati národ ruský ze starodávných

zvyk, které neposkytovaly výhod, naopak byly škodlivé, ale byly

pohodlnjší, nebylo pi nich pedpis a formalit, a tudíž lépe se

hodily málo vzdlanému kupectvu. Do banky chodili se dlužiti

šlechta i kupci, jen když na n ulehl vitel, a oni octli se v náhlé

tísni. I dlužili se pouze tolik, mnoholi práv nutn potebovali, ni-

koli tolik, aby povznésti mohli tím své panství nebo obchod. Tak
se stávalo, že v bance hromadily se veliké summy penz a pi ne-

dostatku obratu jich ocitovaly se v nesnázích, nebo samy platily

5% úrok a jen 6"/o braly z pjek. To mlo za následek snižování

úrok ze vkladu a konen pjení penz státu. Když ani to nedovedlo

vnésti trochu života do tchto zaízení, snížen docela úrok z pjek
až na 4% (1857). Konen hrozila správa banky, že sníží úrok

z vklad na 27o.

To teprve mlo vliv na obh penz. Lidé jednak brali své pe-

níze z banky a dávali je do obchodu a hospodáství, druzí pak

dlužili se vtší mrou. Po zízení íšské banky (1860) a zrušení ne-

volnictví vznikaly v mstech nové úvrní ústavy, jichž dnes jest

248. V letech 60tých založeno 39 bank kupeckých, po francouzské

válce zakládaly se akciové banky, také jistý druh záložen, jichž

do konce století bylo pes 100, jež daleko pedstihly selské záložny.

Tento znaný ruch nejlépe svdí o nové vzpruze hospodáské na

Rusi a nejjasnji osvtluje následek zrušení nevolnictví a roboty.

(Pokraování.)



Obraz svta podle vývoje astronomie.

(Dokonení.)

K názornému potvrzení základních domnnek nynjšího obrazu

svtového náležejí konen ješt dv skupiny objev, které

dkujeme druhé polovin 19. století: pedn dkaz o skládání po-

hybu zemského s pohyby potkávajících nás, rovnž kolem slunce

putujících malých tles svtových, která pi vniknutí do naší atmo-

sféry jsou patrná jako létavice ; za druhé, nejjemnjšími spektrálními

rozbory svtla stálic dosažené písné mení onch rychlostí, se

kterými vzdálenost zem od dotyných stálic roste neb klesá. Tyto

rychlosti se ukázaly souhlasnými s našimi theoriemi roního

pohybu zemského.

Co se nyní týe platnosti základního principu naší pedstavy

a výpotu nebeských zjev pohybových, totiž Newtonova zákona

pitažlivosti, staí zatím v krátkosti podotknouti, že se tento denn
nejplnjší mrou potvrzuje u problém, které se nám naskýtají

v pohybových zjevech v naší soustav planetární. Jest všeobecn
známo, jakým povznášejícím zpsobem v polovici našeho století

celá nauka o pohybu nebeské mechaniky, spoívající na tomto

zákon pitažlivosti, došla úchvatného potvrzení ve svt zjev,

když z jistých odchylek pohyb planet vypotených dle Newtonova

zákona pitažlivosti, usouzena byla existence a místo neznámé

ješt planety, která pak skuten velmi blízko u vypoteného místa

na nebi bez námahy spatena a jakožto planeta poznána byla a jak

od zaadní této planety a její úink pitažlivosti na ostatní již

známé planety všecky ony obtíže zmizely.

Akoliv tak dokonale se osvdila platnost zákona pitažlivosti

v podobných vynikajících a v nesetných jiných prostjších, však

práv tak pesvdivých pípadech, tož pece v druhé polovici našeho

století vždy ješt, teba že velmi malý poet problém s jistotou byl
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konstatován, pi nichž zvláštnost nkolika velmi malých aneb velmi

voln probíhajících, ale pece nepochybných úchylek mezi pohyby,

vypotenými nebeskou mechanikou a pohyby skutenými jistých

komet a planet, vyžadovala ješt zevrubnjšího zkoušení.

Toto zkoušení vedlo však práv k pokusu zavésti do potu
vedle zákona pitažlivosti hmot ješt nkterá psobení jiného druhu,

ku kterým snad budoucn všeobecnji a zevrubnji bude pihlíženo,

akoli v nejetnjších pípadech mohou býti vzpomínány jen jako

nepatrné vlivy vedlejší.

Sem náležejí v pední ad úinky odpuzování a narážení,

které jsou zpsobeny tlísky vyplujícími prostor sviový, avšak

ponejvíce neviditelnými, velmi malými a v rozmanitých pohybech

se nalézajícími.

Bylo vždy jasnji poznáváno, že prostory mezi drahami planet

£L komet a ovšem také naším systémem planetárním a nejbližšími

tak daleko od nás vzdálenými stálicemi nikterak za prázdné ne-

smjí býti považovány, nýbrž že krom vše pronikajícího, takka

ideálního praprvku, tak zv. svtelného etheru, obsahují ješt bez-

etná malá a nejmenší tlesa v skupeninách nejrznjšího zpsobu
a hustoty se prohánjící. Mžeme je pedn pozorovati, když

neustále a pi tom ve velkých rojích vnikají do naší atmosféry

a pak následkem vysoké teploty a rozžhavení, které tam vzniká

zastavováním rychlosti jejich, jako padající hvzdy nebo ohnivé

koule náhle zazáí, konen však mizí nebo se rozptýlí. Dále

pozorujeme je ve vtších rojích, seskupené ve vtší vzdálenosti,

jakožto komety v odraženém svtle slunením, jakož i v blízkosti

slunce stupováním jistých svtelných proces tchto komet. Ko-

nen možno je vidti jako malé temné body neb kruhové skvrny

tíhnouti pes slunení kotou jakož i pes osvtlené ásti msíce.

Mezi tmito malými, nesmírn etnými ásticemi hmotnými

vyskytují se, krom volných molekul plynových, pevné, ale pi

rychlém svém letu prostorem svtovým také množstvím plynových

ástic takka prosycená tlíska svtová s prmrem málo centimetr

až nkolika set metr.

Jest tém nepochybno, že tato neviditelná výpl prostorová

psobením odporu a nárazu též na pohyb vtších tles svtových

až po malé planety a komety ve všeobecnosti sice jen velmi

nepatrné poruchy, ale snad také nenáhle vtší trvalé úinky zpso-

bují, jejichž stopy tém již se objevují.

Zcela chybnou však je domnnka, jakoby snad svteln3> ether

mohl býti píinou podobných úink odpuzování.
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Jiný snad ješt dležitjší obrat dosavadních názor o silách

psobících v prostoru svtovém a hmotách, zdá se, vyplývá z hoj-

ných pedstav, kterými pispívá elektromagnetické zkoumání k ešení

záhad astronomických. Nejen taková záení, která pociujeme jako

svtlo a teplo, prostupují neustálým vlnním všepronikavý, jinak

khdný, totiž hrubšími místními zmnami ve svt molekulárním ne-

dotený ether, nýbrž pravdpodobn existují v nebeském prostoru

záení toho druhu, jež elektrické a magnetické úinky zpsobují

aneb tmto velmi jsou píbuzná. U vtších tles svtových, která

udržela si hutnjší atmosféru, zdá se ovšem, že jen hoejší vrstvy

bezprostedn podléhají úinkm takových záení, ponvadž tato

záení hoejšími vrstvami velmi siln jsou absorbována. U menších

a nejmenších tles, na p. u onch, z jejichž skupení, jak se zdá,

vznikly komety, pravdpodobn úinky nejrozmanitjších záení

sluneních máji vtší bezprostední význam pro vývoj mnoha
zvláštních, dosud teprv nedokonale vysvtlených process svtel-

ných, a skutených neb zdánlivých zmn podoby. Jest ovšem

velmi myslitelno, že takové psobení záení sluneního u vtších

tles rovnž mže míti vliv na zjevy pohybové; nebo za jistých

okolností vývojových taková tlesa, podobn jako zem, jsou

magnety, a to v rychlé rotaci kol pevné osy, jakož i magnety

v rychlém pohybu obhovém se nalézající, tak že celkový obraz, jak

úinkuje na n psobení elektrických záení slunce, velmi se blíží

obrazu mnohého elektromagnetického apparátu naší techniky.

O Newtonov zákon všeobecné pítažnosti hmot ješt jiná

zkoumání se rozpedla. Když platnost jeho jako hlavní initel zjev
pohybových v našem systému planetárním stala se evidentní, pravilo

se právem : Nyní vysvtlete nám tuto pitažlivost, tuto záhadnou,

zdánlivou psobnost do dálky, jež se šíí patrn ješt s vtší rych-

lostí než postup pohybu svtelného. A jak pak se to má s platností

tohoto zákona pítažnosti až do nejvzdálenjších prostor svto-

vých? Nepovstávají paradoxní dsledky a pímo nemožnosti, ne-

cháme-li Newtonovu formuli, jež mnohému se objevuje jako

nepodvratné dogma, platiti také pro nejvtší vzdálenosti a hromadné

psobení hmot nesmrn etných tles nebeských?

Profesor Seeliger provedl o té vci veledležitá badání, jež

skuten ukazují, jak v takových otázkách opatrní musíme býti

s nkterými zevšeobecováními dogmatické povahy a jak málo jsme

oprávnni, považovati Newtonovu formuli za absolutní zákon sv-
tový pes její vysoce cenný praktický význam v uritých hranicích.

Snad také hlubší výzkumy o mechanice pohybv etherových, zá-

NAŠE DOBA. R. VIII.. . 8. 1901. 20. kvtna. 37
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roven s jasnjším poznáním podstaty úink pítažnosti do dálky,

poskytnou nám pro ony svtové problémy v budoucnosti zjemnnou

a zdokonalenou formu onoho zákona.

Dalekohled pivedl nás k poznání, že svtové prostory vy-

plnny jsou až do velmi velkých dálek ohromným potem svítících

sluncí, z nichž my prostým okem na úpln temném nebi noním
pi zcela prhledném vzduchu jasn vidíme pouze nkolik tisíc.

Fotografická deska v dalekohledu pak pomocí trvalých psobení

ješt rozšíila naši známost o množství hvzd v svtovém prostoru.

Mezi onmi miliony sluncí pouilo nás od jednoho století trvající

jemnjší mení, že jsou jisté užší skupiny, mezi nimiž v pomrn
velkém potu dvojhvzdy, tedy systémy dvou svítících sluncí, ale

též skupiny tí až i více, až do nahromadní set a tisíc sluncí

v pomrn úzkých hranicích prostorových.

Píbuznost sluncí na zpsob hvzd svítících v takových užších

systémech dvoj a vícenásobných hvzd neb velkých shluk hvzd-

ných dokazuje se dílem spolenou postupnou zmnou polohy,

dílem zejmým obíháním kol spoleného tžišt. A tak známe dvoj-

hvzdné systémy, v nichž ob slunce již od konce pedešlého sto-

letí, totiž od objevení Viléma Herschela takových pohyb, jeden neb

více úplných obh vykonala.

Jsou mezi nimi takové, pi nichž doba obhu jen málo let

trvá. Nejnovjší objevy v tomto oboru podaly takka dkaz, že vy-

skytují se zcela úzké systémy tohoto druhu, v nichž ob slunce

vykonávají obhy kol spoleného tžišt v jednom neb málo dnech

;

pi tom vzdálenost obou sluncí je pirozen tak malá, že bychom

nikdy nesmli doufati v onch velikých vzdálenostech vidti je

skuten oddleny. Jejich oddlení, a zvlášt poznání jejich pohyb,

bylo tím zprostedkováno, že po as takových obh pi urité po-

loze roviny obžné delší neb kratší pausy vznikají, v nichž jedno

z obou sluncí vstoupí mezi nás a slunce druhé, tak že pak v tu

dobu k nám nedochází všecko plné svtlo systému v jediném bod
splývající, nýbrž jen asov seslabený úinek svtla úplným neb

ásteným krytím jednoho slunce druhým vzniklý.

Nejprve obrácena pozornost na možnost takového stavu vcí

jemným mením svtlosti, jež byla již od delší doby na nkterých

stálicích pozorována. A správnost vysvtlení tchto zjev vylíeným

práv prbhem pohybu stkvlého potvrzení došla hlavn na obser-

vatoriu v Postupimi zdokonalenými novými methodami, jejichž po-

mocí v úincích svtelných, rozšíených ve spektrum, možno jasn

poznati, ve kterých okamžicích a periodách a s jakou rychlostí
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jedno z obou sluncí k nám, druhé souasn od nás se pohybovalo.

Tento výsledek tím tak zvláštn úchvatn psobí, že tímto postupem,

zárove míce kolísání svtelnosti dotyného systému, poznáváme

dráhy tchto sluncí a dovedeme takka zmnu polohy a podoby

této dráhy zvolna stopovati, jakkoli i pro naše nejjemnjší pozoro-

vání nerozloženého svtla jeví se celý systém jen jako nedlitelný

svítící bod.

Ony nejužší systémy ohromných hmot, s obžnými dobami

nejvýše nkolika dn, jsou patrn ješt velice blízky poátením
stavm stvoení svta a poskytnou proto také dležitá východiska

pro kosmogenické zkoumání, které se velmi pozdvihlo v nejnovjším

ase pracemi Jii-ího Darwina, znamenitého syna velkého biologa.

Po této stránce jsou ješt v podstatných rysech v plné plat-

nosti pedevším Kantem a Laplacem utvoené pedstavy o poá-
tených stadiích tvoení svt a vývoji soustav. Ovšem pokraují-

cími objevy došly mnohých omezení v jednotlivostech, za to však

jiných, netušených obohacení a potvrzení.

Pedstavy o úincích rotace žhav tekutých hmot centrifugál-

ných, o odlouení vtších a menších hmot, neb celých vrstev osa-

mlých hmotných ástí, jakož i o poátením tvoení prsténc a po-

dobných formací pozorováním nejrznjších stup tvoení svta
a jejich postupu v dalekých svtových prostorech vždy více se

budou osvdovati a vyvíjeti.

Proto dležité ješt píspvky slibuje podati prozkoumání

mlhovin ze žhavých plyn, snad na hranicích, snad také za hrani-

cemi našeho svcového ostrovu položených, pozoruhodný jsou ob-

zvlášt pomry stavby, které v nich pozorujeme.

Budiž mi dovoleno poohlédnouti se na tomto míst své úvahy

také po naší pedstav o obydlenosti svt.
Od mocného vývoje, který také fysika a chemie doznaly

dkladnjším rozkladem svtla, a od píslušného vývoje astrofysiky

a astronomie, zvlášt také od hlubšího prozkoumání stav sluneních

Kirchhoffem a Bunsenem zavedeného, úpln zanikla pedstava cho-

vaná až do polovice XIX. století, jako by také slunce mohlo býti

obydleno pomocí zvláštních zaízení, jejíž stopy — mezi jiným —
ve skvrnách sluneních poznávali. Z plnjšího vystižení fysikálných

a chemických podstat a podmínek života odvozena byla všeobecná

pedstava, že jevy životní existují vbec jen uvnit jistých hranic

temperatury.

Nyní víme o našem slunci, že jeho záení pro vývoj a udržo-

vání života na njakém temném tlese nebeském, na jehož povrchu

37*
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udržení onch hranic temperaturných na velmi velkou dobu za-

rueno, jsou nejmocnjšího a nejrozhodnjšího významu. Slunce

isou tedy ne sice hlavními nositeli, ale nepostradatelnými ošeto-

vateli života, a docela nic nám nevadí, všechna ona etná slunce

a slunení systémy našeho svtového ostrovu, tak zv. systému mléné
dráhy, obklopiti libovoln etným prvodem planet, na nichž po

píslušném ukhdnní jich proces vývojových, a po píslušném ochla-

zení pod budícími i zúrodujícími úinky záení sluneních mohou
nejrozmanitjší formy života se daiti.

Na kterých planetách naší soustavy slunení tyto podmínky

životní tohoto asu již neb ješt jsou (vyplnny), je dosud neznámo.

Pravdpodobn jsou takové na Marsu jako na zemi, a je naší

fantasii zcela dovoleno sledovati takové myšlenky, podobn vda
má velmi významný úkol pátrání sem hledící s veselou dvrou
dále provádti.

Vedle pohyb hvzd v užších systémech, které jist pedevším

úinky vzájemného pitahování jsou ízeny, v svtových prostorech

existuje ješt velmi veliká skupina jev pohybových, pi nichž dosud

zmny smru a rychlosti ješt nebyly pozorovány; pi nich tudíž

musí býti pedpokládáno neomezené pokraování neb aspo pí-

slušnost k drahám nejvtších rozmrv a v periodách neb obžných

dobách ohromného trvání, pro které naše obyejné vysvtlení po-

zorovaným úinkem vzájemné pítažnosti a rotací poáteních stav

obsáhlých spoust hmotných, úpln vypovídají služby. Známe nkteré

stálice, tedy slunce neb slunení systémy, které rychlostí nkolika

set km za sekundu (eknme 10 až 20násobnou stední rychlostí

zem na její dráze kol slunce) se pohybují a pi nichž mžeme
dokázati, že rychlost a smr jejich pohybu za nkolik set let se

znateln nezmnily.

U mnoha tisíc jiných hvzd známe pohyby tohoto druhu,

jakkoli teba se zdánliv nepatrnou rychlostí. Zdá se, že také naše

slunce s celým systémem planetárním putuje podobným zpsobem

prostorem svtovým. Známe však dosud jen smr tohoto putování

;

rychlost je posud nejist stanovena, zdá se však, že není vtší než

rychlost zem na její cest kol slunce. Byl to Vilém Herschel, jenž

ped nco více než sto lety poznal, že blížíme se onm jasnjším

hvzdám, které v krajinách souhvzdí Herkula a Lyry stojí, pesnji

eeno, že v tomto smru ponkud rychleji postupujeme než ony

hvzdy, jež pece pravdpodobn také nestojí v klidu.

Dá se mysliti, ba takka tvrditi, že s veškerým nás nejblíže

obklopujícím svtem hvzdným máme ješt spolený postupový
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pohyb, a že prozatím jen svj relativní pohyb vi tomuto okolí

pozorujeme, kdežto ady hvzd, jejichž rychlost pohybu v jednom

a témž smru naší ponkud se pedstihuje, zdají se nám otvírati

jako ady strom ped poutníkem.

V onch postupných pohybech jiných hvzd na ploše nebeské

poznány byly také jinak jisté spolené vlastnosti a vztahy. Patrn

v spoleném postupném pohybu, kterým snad celý nás svtový

ostrov, systém mléné dráhy, své místo k neznámým, takka

absolutním pevným bodm a smrm mní, jsou ješt skupiny neb

tahy relativn spolených neb stejn podmínných pohyb etných

jednotlivých hvzd. Tak by se na p. dalo mysliti, že také mezi

onmi hvzdami, jež nyní zdají se na nebi státi zcela klidn, na-

leznou se nkteré, jež nám zvlášt jsou blízky. Zdánlivý klid mže
práv tak dobe býti podmínn velmi velkou vzdáleností, jak zvláštní

blízkostí; nebo tato blízkost obzvlášt by mohla zpsobovati úplnou

rovnost pohybu objektu a pozorovatele, která zpsobuje dojem

zdánlivého klidu.

Se všemi úvahami tohoto druhu objevují se vnitn spoje-

nými zkoumání o nynjším prostorovém rozdlení vtších a svítí-

cích hmot, jedním slovem — sluncí v prostoru. Opt a opt
mluvil jsem o »našem svtovém ostrovu«, systému mléné dráhy.

Vilém Herschel provedl poprvé myšlenku, urovati systematicky

množství hvzd na rzných místech nebes tím, že spoítával všecky

hvzdy, které na ploše urité velikosti v zorném poli jednoho a téhož

dalekohledu bylo ješt zeteln vidti.

Tímto zpsobem stanovil, že se vzrstajícím pibližováním

k pásmu mléné dráhy, které se táhne kol celé bán nebeské, hustota

hvzd znan roste. Mléná dráha není tudíž jen nahromadním
zvlášt etných a hustých houf hvzd, jež se nám jeví jako sv-

telné mraky, nýbrž má fundamentální význam pro složení veškerého

prostorového rozdlení sluncí v nejbližším nás obklopujícím pro-

storu. Stále etnjší pokraování v urování míst a svtlosti hvzd
umožnila nám ješt jiná poítání toho druhu, jež Herschleovy vý-

sledky v podstat potvrzují, a nejnovji profesor Seeliger na ve-

škerém tomto materiálu založil ješt hlubší zkoumání o prostoro-

vém rozdlení hvzd.

Proto zdá se záhodno v našich pedstavách o množství hvzd
a dimensích obklopujících nás hmotných systém upustiti ponkud
od hejení »velkými ísly «, povstalého od dob Herschelových. Na
všecken zpsob ze Seeligerových výzkum na jevo vychází neoby-

ejná dležitost pokraovati a zdokonalovati nejširší poítání hvzd
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na celé ploše nebeské, k nmuž nám te také fotografie nebes podává

vždy lepší základy. Pomocí zdravé logiky a vývojem mathematického

myšlení taková poítání na míst pustých nekoneností podají snad

úpln nové obrysy obrazu svtového a dopáno nám bude aspo
formáln svt ohraniiti.

Pi všech pozorováních postupných pohyb hvzd, jakož vbec
pohyb a utváení ve velmi velkých vzdálenostech od nás, podlé-

hali jsme dosud mylnému pedpokladu, že v takých vzdálenostech

i ty nejmohutnjší pohyby ukazují se našemu zraku i pi nejsilnj-

ším zvtšení jen v miziv malé velikosti úhlové neb pomrové.

Jsou patrn vzdálenosti v prostoru nebeském, ve kterých by se

pohyby a zmny tvaru ohromnou rychlostí, jakou se svtlo pohybuje,

po léta díti mohly, aniž by tyto zmny na obraze, utvoeném v našem

dalekohledu svtlem z této vzdálenosti, jasn pozorovány býti mohly.

Tím stává se, že mlhoviny, jež, jak rozkladem svtla dokázáno,

skládají se ze žhavých plyn a které se nacházejí na hranicích,

ba snad za hranicemi našeho ostrova svtového, nejeví od desíti-

letí vzdor optovanému pesnému mení a zobrazování žádné

znané zmn}^, teba že v jejich vzezení dají se pedpokládati

ohromné chaotické postupy rotaní. Odtud ten dojem, jako by tyto

útvary uprosted nesmírných pohyb náhle byly ztrnulý.

Tu však nauil nás vždy jemnjší rozklad svtla ve spojení s foto-

grafií zpsobu mení, které mže platit za nejvtší dosavadní vy-

moženost v tomto století a vbec ve vývoji lovenstva, totiž

zpsob, jak tém neodvisle od vzdálenosti pedmtu a skoro

okamžit rozkladem svtla z nho sálajícího lze rozpoznat a zmit
rychlost v pomru k rychlosti svtla, kterým se jeho vzdálenost od

pozorovatele mní. Tím však docílena bude možnost, poznat

okamžit a až na km za sec. zmit pohyby v ohromné vzdá-

lenosti se nacházející hvzdy, a také pohyby uvnit njaké soustavy

aneb mlhoviny, pohyby, jejichž podstata a zákony bez tohoto pro-

stedku teprve za století byly by poznány. Základní princip tohoto

zpsobu mení, již v pedcházejících mých vývodech jakožto neoby-

ejné pomcky novjšího bádání vzpomenutého, byl znám vlastn

Již více než 200 let; nebo pi urení rychlosti svtla Roemerem

bylo upotebeno téže myšlenky, teba že obrácen.

Roemer pozoroval, že doby obhu družek Jupiterových jevily

se tím kratšími, ím rychleji se vzdálenost mezi zemí a Jupiterem

v tu dobu zmenšovala pohybem zem a Jupitera, a že jevily se tím

delšími, ím rychleji se vzdálenost mezi Jupiterem a zemí zvtšovala.

Zmenšení vzdálenosti za obhu družice uspoilo svtlu malou cestu
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a zvtšení vzdálenosti po as pohyb trabant zvtšilo cestu svtla

a tím také zdánlivé trvání obhu.

Ze zdánlivého zvtšení a zmenšení doby obžní bylo lze uriti

pomr rychlosti svtla k rychlostem zmn ve vzdálenostech.

Doppler, pražský fysik v polovici 19. století, pipadl na tu

dobrou myšlenku: chvjné pohyby ástiek etheru, které jsou nosi-

telky efektu svtelného, v podobném smyslu bráti, jako jsem to

práv dlal s obhem neb chvním družic. Dle toho každý záchvj

etherový, který pijme pozorovatel od njakého pedmtu, jehož

vzdálenost od nho se zmenšuje rychlostí znanjší než rychlost

svtla, musí se zdánlivé rychlejším pohybem vykonávati, než

to odpovídá skutenosti, jinými slovy, musí se projeviti po-

šinutím ve spektru dotyného svtelného psobení na stranu

fialovou. Naproti tomu pi zvtšení vzdálenosti mezi pozorova-

telem a pedmtem, jenž vysílá svtlo, opaný zjev musí nastati,

a sice pošinutí k ervenému pásmu.

Toto psobení, také v akustice dokázané, které rychlé

zmny vzdáleností mezi pozorovatelem a svítícím neb znjícím

pedmtem mají na zdánlivou rychlost chvní svtla neb zvuku
stalo se te ve spojení s fotografií spektra neocenitelným prosted-

kem ku mení a zkoumání práv pro astronomický obraz svtový.

Mžeme tvrditi, že vývoje a zdokonalením této methody, pi které

zejména Vogel a Scheiner v Postupimi, jakož i Pickering v Cambridg
u Bostonu získali si zásluhy, pekonání prostoru a asu duchem
lidským také v kosmických poznáních uinilo krok velkého významu.

Dovolte, bych své líení vývoje astronomického obrazu svto-

vého až po naši dobu tímto výhledem skonil a ješt jenom záv-
rené poznámky udlal.

Nejvyšší v<'znam astronomie pro kulturní vývoj lovenstva
nespoívá v obsahu poznání, která nám umožují nahlédnouti do

svt prostoru nebeského a vniknout v zákony tohoto nesmír-

ného zjevstva. Spoívá v dve, pošlé práv z tchto poznání

a jejich rozšíením a prohlubováním rostoucí, že totiž zákonnost

celého svta, pojímaje v to i život zemský, je stalá.

Technika hvzdáská poskytuje nám také pro zemi základ

všeho prostorového orientování a asového uspoádání.

Ale na pd oné dvry v pracích astronomických vzrstající

oceování pesnosti a stálosti bylo a jest nejenom zdrojem svtla

i pro všechna ostatní odvtví poznání a konání ale ono také v po-

dob pravdivosti a spravedlnosti sílí také základy našeho celého

duševního a spoleenského života. .



Richard Wagner jako básník a myslitel.

(Pokraování.)

III.

V polovici 16. století však rodí se v Itálii nový útvar umlecký,

složitjší než literární drama— opera — , o které s poátku zdá se,

že uskuteuje onen ideál kommunistického umní, jak o nm snil

Wagner. Hudba, vyjadovaná po celý stedovk neplodnými um-
lstkami kontrapunktickými, uvdomuje si od té doby svou moc
výrazu; umlci pokoušejí se o to, vypsati dle možnosti rzné dojmy

duše lidské a chápou se smle problému, jenž týká se vzájemnosti

mezi hudbou a básnictvím
;

jich uvdomlým cílem jest vyvolati

znovu ztracené umní starých tragik eckých, jež renaissance práv
postavila na estné místo. Plodem tohoto nového hnutí je zpvo-

hra, která od tohoto svého zrození nalézá nádherné útoišt

v palácích knížecích, zvlášt v ím a ve Florencii, a která rychle

šíí se nejen v Itálii, nýbrž v krátce i po celé Evrop. Wagner

studoval velmi peliv v první ásti díla »Oper u. Drama« vývoj

opery od prvních jejích poátk v Itálii až do složitého útvaru

jejího, jakého nabyla v 19. stol. Meyerbeerem a jeho napodobiteli.

Není zde místa sledovati Wagnera v jeho obšírných výkladech histo-

rických a vykládati dvody, jimiž snaží se dokázati, že v žádném

období svého vývoje opera neuskutenila pln ono intimní spojení

hudby a poesie, které jest cílem, k nmuž smruje souasné drama.

Omezíme se shrnouti hlavní námitky, jež obrací proti moderní opee

vlašské a francouzské. Abychom pln pochopili ducha reformy

Wagnerovy je zajisté dležito vdti, jak soudil o díle svých bez-

prostedních pedchdc a z jakých dvod soudil, že nezby no je,

aby perušil všechen styk s tradicemi, jež uskuteovali.
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Nejzávažnjší námitka Wagnerova proti moderní opee jest,

že jsouc dalelca toho, aby uskutenila ono splynutí hudby, poesie

a tance, k nmuž nésti se má zpvohra, jest toliko zvrhlým

a slátaným dílem, jakýmsi druhem kompromisu mezi trojím umním
oním, jež místo aby navzájem se pronikala a oplodovala, ze všech

sil se vynasnažovala, aby udržela své, od ostatních umní neod-

vislé postavení.

Nejprve jdou oba, jak skladatel, tak i librettista, svou vlastní

cestou. Hudebník — v celku nejzávažnjší initel tohoto spolení —
zavazuje básníka, by mu opatil jistý poet lyrických situací, jež

by hudebn bylo možno illustrovati
;

je mu teba záminky, aby

zpívati dal svým pedním pvcm, a samým, a nkolika na-

jednou, záminky, uvésti sbor nebo dáti píležitost orchestru, aby

své síly pln mohl rozvinouti ; a tak librettista je nucen obtovati

zájem pro pedmt svj, jehož vývoj podmínn jest nikoliv poža-

davky dramatické logiky, nýbrž požada\-ky skladatelovými; tu jest

mu zkrátiti podstatnou ást dje, ponvadž neobsahuje dosti vhodné

látky pro hudbu, tam zas musí proti pravdpodobnosti pidati nové

situace, aby ml hudebník píležitost dle vle se uplatniti. Jindy zase

práv librettista pes všechnu dobrou vli svoji pekáží hudebníkovi:

není takka dramatu, zvlášt dramatu historického bez takých si-

tuací, jež bu špatn, bu vbec se nehodí k spracování hudebnímu,

a pro nž pece musí vynalézati více mén banální recitativy, aby

hudebn provázel slova básníkova, práv tak jako jsme vidli, jak

básník namáhal se, aby našel text, jenž by mohl být podkladem

myšlence hudební. Pokud pak týe se tance (tetího z onch pojících

se umn), ten nijak nepomáhá obma svrchu uvedeným; bývá mu
páno v každé opee prázdného prostoru, v nmž volno mu roz-

vinouti dle libosti svj pirozený pvab ; hudebník pestává na tom,

že dá mu rythmus, básník nechává mu na vli vésti si, jak mu libo.

Tanec, jenž úzce spojen byl v dramatu Sofoklov s poesi, eman-

cipoval se v moderním balletu — pod ztrátou své oduševnlosti

Zkrátka, základní neestí opery moderní jest dle mínní Wagne-
rova to, že skladatel, librettista, zpvák, taneník jsou spojenci

egoistití, na sebe nevražící, kteí místo aby horliv spolupracovali

na dramat, na tom pestávají, že snaží se zaskvíti na vlastní

vrub a dbají úzkostliv, by pesn Ušili se navzájem. (III. 120

a násl.)

Opera jest tedy svou podstatou dílem egoistickým.
A v této vlastnosti jest umleckým symbolem svta moderního. To
zlo, jímž podle Wagnera trpí te spolenost i umní. Všichni
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spolutvrci opery, od hudebníka a básníka až ku dekoratérovi

a dodavateli kostým, staví v popedí svj zájem egoistický, místo

aby peovali o spolený výtvor. Než tento nedostatek lásky (Lieb-

losigkeit) jest jen zvláštním útvarem kultu egoistického, jenž jest

neštstím moderní spolenosti. Až zmní se veejný mrav, až

zlomí revoluce nespravedlivou správu, jež tísní Evropu, až vláda

nenávisti a závisti postoupí místo vlád lásky, pak také opera

sama sebou promní se v hudební drama. Práv tak jako bžná
opera jest obrazem nynjšího svta a bére své raison tre
z tohoto svta, tak také velké dílo vykoupení, úplné obrození

lidstva bude kráeti stejným krokem s nastolením umní kom-
munistického.

IV.

Tak dospíváme k positivní ásti díla Wagnerova, která celou

onou ástí negativní a kritickou byla pipravena a stanovena. Jak

zroditi se má umlecké dílo kommunistické? Jak mají rzná umní
spojiti se, aby vytvoila hudební drama budoucnosti?

Každý lovk, který zkoumá jakýkoliv zjev v dob jeho se

vyvíjející, cítí v sob celkový soubor rzných dojm, cítí více mén
pesnou intuici, jdoucí více mén do podrobností, dle stupnice

jeho smyslového vývoje, dle schopnosti, emoce a rozumu jeho.

Umlec liší se od obyejného lovka nejprv pesností intuice,

jíž je schopen, potom schopností vtliti své intuice v umlecké
dílo a uiniti je tak pístupnými sob podobným. Ostatn není nutno,

aby každý umlec byl schopen reprodukovati jistou intuici ve všech

smrech, v celé její složitosti. Jeden bude zpsobilejším V3^ciovati

a reprodukovati vnjší dojmy, druhý vynikne v hudebním vylíení

emoce; u jiného pak rozumová stránka intuice nabude nejvtší dle-

žitosti. Ale vyšší dílo umlecké bude nutn úplnou reprodukcí

dané intuice; tím chce se íci, že dokonalým dílem umleckým
jest drama, nebo drama jest jediným útvarem umleckým, který

obrací se k celé bytosti lidské, práv tak k jeho smyslm jako

k rozumu jeho, útvarem umleckým, který tím práv schopen jest

dokonale reprodukovati intuici. Drama — a již jest dílem vý-

jimen nadaného jednotlivce, nebo a je výsledkem spolené práce

odborných umlc — není tedy dle názoru Wagnerových zvláštním

odvtvím umní, stejnorodým druhem jakýms mezi ostatními druhy :

drama je vyšším útvarem umleckým, jest živoucí synthesí od
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horných umní, z nichž každé jen ve spojení vzájemném dosahuje

plného svého rozvoje, stavíc k disposici sob vlastní prostedky

k vytvoení umleckého díla celkového. Problém, k nmuž dnešní

umlec má tíhnouti, jest vytvoení umleckého díla, jež má býti

dob moderní tím, ím byla hellenskému svtu ecká tragedie.

Jak zrodí se toto drama?

Pro zjednodušení tohoto problému mžeme zatím nechati

stranou všechna umní, jichž úkolem jest sprostedkovati smyslm
koncepci dramatickou: totiž umní herecké, jež mimicky pedvádí

dj, umní dekoraní a strojnické, které dílo na scénu staví atd.

Jsa uveden na své podstatné prvky, jeví se nám problém zrození

zpvohry takto : Jak mohou poesie a hudba sob vlastní pro-

stedky spojiti tak, aby vzájemn se nestavly proti sob, aby jen

tak prost vedle sebe nestavly své úinky, nýbrž aby docílily

intimní a plodnou souinností úspch, jichž by nemohly dosíci,

užívajíce každé vlastních prostedk. Vizme nejprve, jakou úlohu

mže míti v této associaci poesie.

Podstatným úkolem básníkovým jest pedevším vytvoiti dj
dramatický. Jen jemu možno jest zhostiti se tohoto poslání, nebo
hudebník jest neschopen vyjáditi vlastními prostedky umleckými
nco jiného než city. Básník však, který má k ruce e a obrací

se k rozumu a obrazotvornosti, mže podati exposici dje, vypsati

vývoj jeho, vyložiti motivy jeho co nejpesnji. Nesmí však k do-

sažení vyteného cíle obraceti se jen k rozumu, ale musí prosted-

nictvím rozumu rozprouditi citovost samu.

Podává-li exposici dje, nemže si poínati jako filosof neb

historik, který svádí vše v ideový etz, tak jasný, tak logický jak

jen možná. Nechce líiti dojem, jejž událost penáší na hloubající
rozum lovka, nýbrž živý obraz, jemuž vyrsti dává ta která událost

v duši lovka instinktivného. Nesnaží se vypsati událost, jak ve

skutenosti se jeví, nebo — pesnji eeno — tak jak se vyvíjí

v rozumu, jenž analysuje a pemýšlí; musí pedmt djový líiti

tak, jak jeví se bezdn a nutn, bez všeho abstraktního rozumo-

vání lovku prostému, postavenému tváí v tvá divadlu vcí.

A prostý lovk vyjaduje své myšlenky o vesmíru formou mythu,

staví do svta nadpirozené bytosti, jež chápe jako sob rovné, na-

dané rozumem, smysly, vlí. Umlec bude pokraovati práv tak :

také on vytvoi-í mythy anebo užije ve svých výtvorech myth, jež

vznikly v obrazotvornosti obecné.

Historie zajisté nemže býti vhodnou látkou dramaturgovi:

píina jest na snad. Historie rodí se, práv tak jako vda, tehdy.
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když lovk, místo aby odevzdal se bezdn svým dojmm, pokouší

se analysovati je, pronikati dále za zevnjší znaky ku pravd,
k podstat. Nestaví nám ped oi prostého lovka, vn lidského

podkladu daných zjev, nýbrž vykládá nám jednotlivá zvláštní

hlediska, z nichž jeví se nám lovk vzhledem ku svému vývoji

celých vk; popisuje nám bezdné a náhodné výtvory jeho

rozumu.

Odtud onen konvencionálný a náhodný karakter, který jest

spolený všem historickým vypravováním a který iní je tak málo

vhodnou látkou, již má spracovati básník, tvoící v duchu hudby.

lovk instinktivný, stojící tváí v tvá událostem života lidského,

tvoí mythy a legendy, žádné však historie. Uinil-li by tedy

básník podkladem svého dramatu historický pedmt, musil by se

podjati v historii takového pepracování, jakého doznávají skutené

fakty obrážející se v instinktivní duši lidu. A takové pepracování,

jehož cílem jest zbaviti historii jejího náhodného karakteru, jest

skoro ve všech pípadech naprosto nemožné. Naproti tomu jsou

vypravování mythická a legendární látkou nekonen píznivjší

pro dramaturga. A ve skutenosti jest v tchto vypravováních tato

pizpsobovací práce, jež nutná jest, aby skutený fakt stal se

poetickou látkou, z vtší ásti již hotova a básníku neteba tu za-

sahovati. Mythy nemají tu známky pesn ohraniené historické

epochy; vypravované události odehrávají se »za onoho asu«,

v dávné minulosti ; hrdinové, jež opvají, jsou velice prostí, jež

snadno jest uvésti ve scénu, žijí již v obrazotvornosti lidu, jenž

je stvoil, a nkolik uritých rys staí, aby se opt vyvolaly
;
jejich

city jsou ony spontánní a elementární dojmy, jež od dávných as
zmítaly lidským srdcem ; to jsou nové duše, duše primitivní, které

v sob samých nesou pohnutky innosti, duše, jež nemají za sebou

minulosti, jež nemají ani ddiných pedsudk, ani konvencionálných

mínní. To tedy jsou hrdinové, to jsou vypravování, jež hodí se

dramaturgovi.

A už jakýkoliv jest pvod dje dramatického, dvma pod-

mínkám v každém pípad musí vyhovovati : jednak musí být

opravdov závažný a vzhledem k tomu vyliovati lidský život

v jeho karakteristických momentech; jednak musí býti co možná
nejjednodušší, ježto píliš složitý dj nepsobí dojmu na citovost.

Básník musí si tedy uložiti dvojí práci. Bude mu pedevším uvá-

žiti dj, jejž spracovati míní, vzhledem k všeobecným zjevm lid-

ským a stanoviti složité vztahy, jež mže míti se zjevy jinými.

Tento dj nikdy není osamocen, leda že by byl beze vší dleži-
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tosti a následkem toho nevhodný k dramatu; dj takový jest

lánkem onoho obrovského etzu píin a následk, a snahou

básníkovou musí býti tento etz v celé jeho složitosti, v celém roz-

sahu pochopiti. Když pak dokonal tuto analysující práci, musí dáti

se protilehlým smrem synthese. Uvdomiv si rozumov obsah

dje dramatického a utvoiv si tak rozumový obraz svého pedmtu,
bude klásti si za úkol petvoiti rozumový tento obraz v obraz citový,

vylíiti svj pedmt formou, jež by mohla psobiti na citovost po-

sluchaovu. Za tím úelem nutno dj zhustiti, zredukovati jej na

podstatné prvky, aniž by setím njak ubralo mu na závažnosti a zájmu.

Tento neobyejný dj, který uchvacuje rozum velkolepým divadlem

souvislých, krásn seazených zjev^, musí básník (abychom užili

vlastních slov Wagnerových) petvoiti v »zázrak« (Wunder), jenž

vzbuzuje u prostého lovka úinek, odpovídající úinku, jímž p-
sobí tento dj na lovka rozumového.

Z tohoto vidíme, že Wagner, když odporuuje básníku my-

thické pedmty, nemíní tím ani zdaleka raditi mu, aby šel zpt
do minulosti, aby snad umle stvoil primitivní duši. Ten by

Špatn pochopil jeho myšlenku, kdo by jej tak vj^kládal. Wagner
nepopírá nikterak ohromných pokrokv, k nimž dostoupila vzd-
lanost lidská; není nikterak nepítelem vdy a djepisu a ne-

vidí nijak svj ideál v prvotném a nevzdlaném tvoru, u nhož
rozum není ješt prost instinktu, nevidí jej v »dobrém divochu«

Rousseauov. Chce toliko, aby všechny vymoženosti vzdlanosti

byly pošinuty blíže citovosti. Výše jsme vidli, jak si Wagner
pedstavuje svtový vývoj : lovk jest na poátku bytostí instin-

ktivní, potom stává se bytostí rozumovou, pokouší se ídit rozumem
a vdou; ale vda, dospvši k nejvyššímu svému vývoji, smuje
znovu k ospravedlnní instinktu, jímž projevuje se zákon obecné

nutnosti. Básník má býti do jisté míry pojítkem mezi instinktem

a rozumem : má pizpsobiti si poslední výsledky vdy a lidské

moudrosti a petvoiti výsledky tyto tak, aby pístupny byly in-

stinktu ; to vyjaduje také Wagner, když praví, že cílem vší poesie

jest »úplné vtiení úmyslu v dílo umlecké, v petvoení myšlenky

v emoci* (die Gefúhlswerdung des Verstandes, IV. 78). Vidí tedy

v dramat mluvu, jíž dosplý vk nejlépe mže dosíci porozumní
u mládeže a sdliti jí výsledky své zkušenosti. Pi vstupu svém
do života jest mladý lovk bezdn ízen pirozeným zákonem
svých instinkt a ve svém opojení innostním není vždy s to oce-

niti spravedliv skutky své a zvlášt ne skutky druhých.
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Hotový lovk, jenž nauil se naslouchati naukám životním,

uvdomil si tuto obecnou nutnost, která psobí v instinktivném

tvoru a která projevuje se ve skutcích mládeže; stáí, odhalujíc mu
zákon lásky a uíc jej vybaviti se ze sebe sama, dalo mu potebný

klid, aby s prozíravou spravedlností všecky zjevy životní dovedl

posuzovati. Bude tedy s to podati mládeži pesný obraz její neu-

vdomlé innosti. A mládež, jež zstává hluchou k naukám, od-

nášejícím se toliko k jejímu rozumu, dá se pesvditi živou emocí,

vycházející z obrazu nartnutého básníkem dramatickým: nauí se

tak sebe samu lépe poznávati a zárove vedena sympathií vnikati

v myšlení jiných.

Tak uskuteuje básník, který pírodu v mythus petvouje

a který, tvoe dramatický dj, sune blíže instinktu rozumem poznané

pravdy, práv tak záslužné dílo a snad i užitenjší než vdec.

Práv tak, jako je prostedníkem mezi mládím a dosplým vkem,
práv tak navazuje sympathický svazek mezi pírodou a lovkem

:

»Mluví s pírodou, praví Wagner, a tato mu odpovídá. lovk
v takých chvílích miluje pírodu, zušlechuje ji, iní ji svou d-
vrnicí, která podíl bere na nejvyšších emocích lidského ducha,

ona, jejíž fysické bytí má své koeny v nevdomé evoluci samotné

pírody «. (IV, 87).

Když dramatický dj již byl vyvolen a ustálen ve svých pod-

statných motivech, zbývá hledati nutný výraz pro vrné a živé

pedvedení. Práv tak, jako musí obsah dje býti nejen rozumu

srozumitelný, nýbrž pedevším pístupný instinktivnému lovku,
práv tak forma, jakou tento dj jest pedvádn, musí na se vzíti

takka konkrétní krásu, která vnucuje se nejen uvažování obrazo-

tvornosti, ale i smyslm. Tu pak nemže básník, odkázán-li jest

k vlastním toliko prostedkm svého umní, nalézti tohoto živého

výrazu pro své drama. Látka, kterou disponuje, t. j, jazyk, stala

se zvlášt v moderní dob píliš abstraktní, V prvotných dobách,

kdy rozum a instinkt se nedlily, splývaly jazyk a zpv vpra-
melodii (Wagnerova Urmelodie). Touto melodií, která jasnou se

stávala posukem a výrazem oblieje, pírodní lovk pedvádl

zárove své city i své ideje, a tento instinktivní a samovolný projev

jeho myšlenky ml zárove rozumu pístupný význam i krásu

hudební psobící na smysly.

Než práv tak jako bhem obecného vývoje rozum odlišil se

od instinktu, práv tak také jazyk odlišil se od melodie. Místo

pramelodie máme dnes s jedné strany systém slov, která sama sebou

postrádají jakékoliv smyslné krásy a jsou jen abstraktními znaky,
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odpovídajícími umle jistým pojmm našeho rozumu, a s druhé strany

poi-ad ton, které rozechvívají naši citovost, nevzbuzujíce ostatn

žádné pesné myšlenky v naší duši. •

Mezi »absolutní mluvou slov« a mezi »absolutní mluvou ton«
není nutného svazku. Jsou navzájem neodv.sly a nemohou ani

skládati svého psobení: jest naprosto marné chtíti bu v hudbu

uvést daný text, bu podkládati slovka dané hudb. Slovo jest

projevem myšlenky, hudba jest projevem citu; ale myšlenka ne-

projevuje se tony, ani cit slovy. Tak jest celkem illusorní do-

mýšleti se, že jest pirozená spojitost mezi slovem a hudbou (Srov.

IX, 103).

A jest zase na druhé stran nemén jisto, že mluva tíhne

k hudb, práv tak jako hudba k mluv. Díve již jsme vidli,

jak Beethoven snažil se po celý život dáti svým hudebním skladbám

pesný a srozumitelný smysl. Zjistili jsme na druhé stran, že

hudebník sám na sebe odkázaný nemže stvoiti melodie. Vlastní

íší hudby jest harmonie : spojujíc se s tancem, dochází k rythmu.

Hudebník mže tedy vymýšleti rzné rythmy ; mže rozvíjeti a obm-
ovati do nekonena danou melodii. Ale jest neschopen vy-

tvoiti si sám melodii pomocí prostedk, jež mu jeho umní po-

dává, jest neschopen vyznaiti bez cizího pispní rythmický postup

tonu, tvoících hudební »frasi«. Ostatn ani básník nedospívá —
práv jako hudebník — k lepšímu výsledku, chce-li dostatenou mrou
uskuteniti své úmysly. Verše jeho pedstavují ovšem smysl, jenž

uspokojuje rozum, ale tyto jsou beze vší výrazové krásy. Ne-

psobí nijak pímo na cítní. Básnická intence jest sice naznaena,

nastínna, ale není provedena. Básnictví dráždí a rozncuje

duši, nemohouc však nikdy úpln ji uspokojiti. Vdomo si toho,

co mu chybí, snažilo se pisvojiti si jisté prvky hudební.

Metrikou a rýmem snaží se básník dodati své myšlence zdání

rythmu a harmonie. Ale tento konvencionálný a libovolný proces

jest již od samého základu neschopen dáti mluvenému slovu

opravdovou platnost hudební. A tak jest na konec básníku

práv jako hudebníku nemožno vytvoiti melodickou frasi. Jen

ten, kdo jest básníkem-hudebníkem, dosáhne úspchu tam, kde

nutn uvázne hudebník a básník.

Pozorujeme-li instinktivní výtvory lidového umní, shledáme,

že prvotní tanec není le mimický dj ; obyejn pedstavuje nžné
neb vášnivé roztoužení zamilovaného párku; dj ten, zná-

zornný gesty taneníkovými, jest komentován tanení melodií
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a písní zpívanou na tuto melodii. A tytéž prvky shledáváme

v hudebním dramat. Milostné roztoužení, taneníkem mimicky

pedvádné, vysplo v dramatický dj se vším prohloubeným slo-

žením psychologickým; a tento dj se mimicky pedstavuje a takka

»odtancovává« herci na scén. Dramatická symfonie jest hudební

výraz tohoto dje, dramatická pak báse jest jeho výrazem bás-

nickým, práv tak jako jest lidová píse a její melodie hudebním

a poetickým vyjádením lidového tance. A tak není dramatická

melodie hudebním výrazem dramatické básn, jak soudil Gluck

a škola jeho, nýbrž ona komentuje scénický dj, práv tak jako

sama báse dramatická.^) Mezi poesií a hudbou není tedy pímého
pomru, nýbrž ob jsou neodvislým výrazem téhož faktu: drama-

tického dje, který se odehrává na scén. A oba tyto výrazy po-

divuhodn se doplují navzájem, ježto každý z nich se svého sta-

noviska vyjaduje pesn to, co druhému není dáno.

(Dokonení).

^) Proto neodvolává se W. nikdy ke Gluckovi, nýbrž vžd}^ k Beethovenovi,

jehož dramatická symfonie pipravila a umožnila píchod hudebního dramatu.
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POLITICKÉ. Úspchy hospodáské a kulturní jsou pro Mladoechjr sydeclvi o neúspš-
nosti jejich politiky. — Galerie umni v Praze budemíti politický význam — pro Nmce.

— Vládni bezohlednost k Mladoechílm. — eské zemdlské poplatnictvo má zaplatit mlado-
eské úspchy pro nmecký prmysl a obchod? — Ze S^ivla Pavel: radikální metamorfosy
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podmínky sdlí p. dr. L. Dvoák. Mén kvalitikovaní mohou na sjezdu mladé geniracc
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prkopníci klerikalismu. — Sankce klerikalismu s nejvyšších míst. — Jan Ktitel Koerber. —
Klerikalism v Uhrách. — Uhry na cest pokroku.

Úspchy, za nž Mladoeši vzdali se obstrukce a s ni-

miž v prvé dob nadlali plno tajností, jsou již asi známy všechny. Mnoho
jich není a cena jejich je problematická. Je píliš již patrno, že pravdu

mli, kdož soudili, že mladoeské tajnstkáství, které se pojilo k ústupu

od obstrukce, nemá jiného úelu než zabránit nebezpenému srovnávání

mezi cenou, kterou Mladoeši ped volbami za upuštní od obstrukce po-

žadovali, a mezi tím, co 4. bezna skuten dostali. Nebo jakékoli

srovnávání by bylo ukázalo, že hospodáské a kulturní úspchy mladoeské
jsou politickými neúspchy eské delegace na rad íšské. Ale

do pasiv mladoeské politiky je nutno zapsat nejen slevu, jakou uinili

Mladoeši se svých požadavk z doby obstrukce, nýbrž i zpsob, jakým
se jim dostává toho, co jim v beznu bylo slíbeno. Mohl-li by kdo pi-
suzovat císaskému daru dvou mil. korun na založení umlecké gale-
rie v Praze význam politický, jsou to Nmci. Nebo je již tém jisto,

že i pi ryze kulturním podniku, jakým má být galerie umní, provedou
svj politický požadavek národního rozdlení. He ješt
pochodili Mladoeši s vlastním a nejvýznanjším svým úspchem —
s pedlohou o vodních stavbách. Vláda sice v dob poveliko-

noní pedložila, jak slíbila, návrh zákona o vodních drahách, ale na nej-

nutkavjší eské požadavky, regulace ek, nevzala v nm dostateného
zetele. eským svobodomyslným poslancm nezbylo než pustit se v nová,

nekonená vyjednávání s Nmci i s vládou, aby vládní pedloha se opra-

vila zpsobem, který by ji uinil pijatelnou echm. Že ani toto smlou-

vání se neobešlo bez nových slev, je na bíledni. Mladoeši tedy upustili

od obstrukce nejen za sliby, nýbrž docela za neurité a nejasné
sliby, pi nichž si musejí zpsob jejich splování teprv tžce a cestou

parlamentní vymáhati. Vláda nemá k nim ani tolik ohledu, aby ve svých

NAŠE DOBA. R. VIII., . 8. 1901. 20. kvtna. 38



594

pedlohách vycházela vstíc eským požadavkm a tím aby usnadnila

mladoeský postup. Nebo je vždy snadnjší uhájit pvodní ráz podané
pedlohy než vynutit její zmnu.

Bylo-li teba dkazu pro to, že se Mladoeši • nevzdali obstrukce za

njaké cenné úspchy, nýbrž jedin proto, že obstrukce byla neudržitelná

a zhoubná, bylo li teba dkazu, že mladoeský in ze dne 4. bezna byl

kapitulací na milost a nemilost, podává jej nešetrný zpsob, jakým vláda

pešla pes eská pání v otázce vodní k dennímu poádku. Postavení

mladoeského íšského poselstva, je-li si vdomo jen trochu své tžké od-

povdnosti, je trapné. Nebo, dojde-li i dohody v otázce regulace ek,
ješt daleko nedocílilo, eho vŠeho musí dosáhnout v zájmu eského po-

platnictva. Pi projektech prplavových stetají se již zájmy agrární --

a to jsou zájmy valné vtšiny eského obyvatelstva — se zájmy prmy-
slovými. Výstavba prplav bude v prvé ad prospšná prmyslu. Je

proto pirozeno, že zemdlské poplatnictvo jen nerado ponese nová be-
mena, která mu uloží náklady nových vodních staveb. A nejtížeji jist

by tato bemena neslo ve form zemských píspvk. Zbývá tedy Mlado-
echm vybojovat ješt, aby píspvky zemí, které vláda požaduje,

byly co n ej nižší.

Mají-li Mladoeši velmi tžkou úlohu na íšské rad, mají za to tím

snadnjší postavení doma. Nikdo nevyužívá jejich nouze, aby pro sebe

i proti nim ileji agitoval. Nejmén již stavjí se na odpor dnešní opor-

tunistické politice mladoeští klubovní radikálové. Pro zachování

oblíbenosti v lidu uinili svá platonická osvdení proti oportunnímu kursu

a nyní i hájí i spolupiiují se v oportunistické mladoeské politice,

jakoby ode vždy byla jejich doménou. Vc je ta: politika klubovních

radikál je vším jiným, jenom není politikou zásadovou. Prost o udržení

mandát bží pánm Fotm, Grégrm, Sokolm a jak ješt jinak

se jmenují. Proto vi volistvu odhalují svoji radikální tvá, ale hned

ji zase zakrývají, když je zakikne vedení strany. Dr. Fot týden po

svém vystoupení proti obratu v mladoeské politice obrátil sám. 13. dubna
mluvil v Klubu voli novomstských klidn a zpsobn jako

nejumírnnjší politik. Na ráz odsoudil obstrukní hazard, uznal pro echy
nutnost rakouské politiky. . Za to vystídal po novém týdnu 21. dubna
pana dra Fota dr, Ed. Grégr. V Nových Podi pských Listech
cejchoval mladoeskou politiku za cislajtánskou, ve snaze o hospodáské
úspchy vidl jen tanec kol »zlatého telete materielního blahobytu*, jímž

byla uinna »chyba, která mže míti v záptí pro národ náš nedozírné

následky«. Národní Listy pijaly projev Grégrv s pochvalou, nebo
je zcela podle jejich srdce : oste radikální a pece na konec se smioval

s oportunismem strany, aby nemusil uinit nutné jinak dsledky : vzdát

se míst, jichž došel od strany. Za to nemilosrdné bylo tentokráte mlado-

eské vedení. Mladoeská tisková kancelá sestavila rejstík všech

hích Grégrových od povstné fajfky tabáku až po kozainy nejmladšího

rázu a žádala, aby dr, Grégr vystoupil z klubu. Ale pan dr. Grégr pokyn
mladoeský ignoroval. Zstal v klubu, mlí a provádí oportunistickou po-

litiku spolu s druhými.

Ale nejen klubovní radikály, nýbrž celou mladoeskou stranu
vyznauje nezmrná pée o mandáty. To je patrno i pi nej-
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vážnjším podnikání strany. Po léta se Mladoeši málo starali o program

a nejmén již o programy speciáln. Až letos se rozhodli a vydali zatím

aspo návrh programu — agrárního. Jist by bylo pokrokem,

kdyby národní strana svobodomyslná konen se odhodlala programov
formulovat své zásady. Ale prvému kroku ve smru tom nelze vit. Nebo
je patrno, že nevyšel z vnitní poteby, nýbrž z vnjšího donucení. Rozvoj

a úspchy strany agrární v Cechách, prvé poátky politické organisace

agrární na Morav — Selská jednota a její mluví Selské Listy
horliv pracují pro založení samostatné selské strany — nutí Mladoechy
k tomu, aby více si všímali rolnictva a jeho poteb. Pokus o agrární

program mladoeský není tedy než prvá píprava pro snmovní volby ve

venkovských obcích.

Že nouze nauila Dalibora housti, osvduje se již nejen pi pomru
národní strany svobodomyslné k rolnictvu a jeho tužbám, nýbrž i v nov
probuzené péi mladoeské o dorost. V ervnu má se konati sjezd
mladé generace mladoeské — ovšem seženou-li se do doby té

úastníci a referenti.

Mandátová horeka zachvacuje i nkteré strany mladé. Nieho jiného

než touhy po mandátech nejsou píznakem zprávy, které vždy se nov
vynoují o spojení t. zv. mladých stran. Zatím asi nejsou kombi-

nace o volební dohod (pro zemský snm) mladých jiným než vzájemným
ohledáváním pdy. Nejastji se mluví o spojení stran radikáln-státoprávní,

národn-sociálni a radikáln-pokrokové. Z chování tisku tchto stran lze

souditi, že u všech trvá nálada píznivá doasnému volebnímu spojení.

Jejich zevní odpor proti mladoeské stran a upílišená touha po positivn

práci politické, za kterou dosud u nás se považuje jen poslancování, jsou

asi hlavními jejich pojítky. S tím snad mohou vystait jakž takž pro dobu

volební. Ale jiná je otázka : jak dále ? Konen pro nkterou tu volbu lze

docílit shody nejen státoprávních stran mladších, nýbrž všech protimlado-

eských stran, pokud jsou ovšem osvden vlastenecké, jak ukázala do-

plovací volba na Kladensku 30. dubna. Pan JUC. Choc byl tu kandi-

dátem nejen národních dlník, nýbrž docházel podpory i radikálních státo-

právník, agrárník, radikálních pokroká i Staroech. Obdržel také 288

hlas proti 244 hlasm sociáln-demokratickým a 109 mladoeským. V užší

volb byl potom zvolen za pispní samých mladoech. Podobné sesku-

pení hlas — ne stran — lze v jednotlivých pípadech konen chápat.

Ale k závaznému spojení (teba jen pro volby) mezi samými stranami je

zapotebí aspo jakás takáš blízkost zásad. Mohly by tu strany, které iní
nárok na pokrokovost, se spojovati, by jen na okamžik, s radikálními

státoprávníky, kteí se vybarvují pkn klerikáln? Již nejen svým anti-

semitismem, pod jehož vlivem se postavili zcela do služeb rituální povry,

upravují cesty klerikalismu. I pímo a bez ostychu obhajují iny zejm
klerikální.

Radikální Listy stejn sympatisují s bojující církví ve Francii,

kde stát je nucen na vlastní obranu zakroit proti náboženským ádm,
které ohrozily celou republiku svou podkopnickou inností, stejn považují

katolicism pro Francii za národní nutnost, za duchovní obranu proti »n-
mcckém.u« protestantismu, stejn jako v Rakousku schvalují posílení íma

38*
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projevem samého následníka trnu. Toho zapomenouti nelze, že v echách
ze všeho neklerikálního tisku jediné »Národní Listy« a »Radikální
L i s t

y « dovedly považovat skutek, který elil naposílenou kleri-
kalismu, za eský národní úspch.

Arcivévoda následník pijal po vlastním svém pání protektorát
nad katolickým spolkem školským. Když se oficiáln v prote-

ktorát uvazoval, vyslovil se k deputaci s výslovným páním, aby jeho

výrok byl uveejnn, nejen odmítav o hnutí Los von Rom, jež považuje

za totožné s Los von Oesterreich, nýbrž i velice pochvaln o snahách,

které propaguje Katholischer Schulverein. Ale katolický školský spolek je

bojovný, klerikální spolek se zejnými tendencemi politickými. Nespokojuje

se tím, že vydržuje soukromé církevní školy (i uitelský ústav), nýbrž

organisuje stálou agitaci o zmnu platných zákon školských na prospch
školy konfesijní. A podobný spolek došel za aplausu eských radikál

a svobodomyslník schválení s míst nejvyšších.

Klerikálové pirozen inu a projevu následníkova využívají pro svoji

agitaci. Obnovili pod jejich egidou snahy o založení katolické, církevní

university v Solnohrade. Ve Vídni využívají nálady, kterou vyvolal skutek

arcivévodv, aby poádali demonstraní procesí, jichž se úastní nejen

šlechta, nýbrž i vysocí hodnostái civilní i vojenští, poádají odpustkový

prvod katolických šlechtien, který vede manželka následníkova knžna
Hohenbergová, pro slavnost katolického spolku školského získají pro-

tektorát arcivévodkyn Marie Josefy, dr, Lueger všech tchto

projev s vysokých míst využívá neúnavn k politické agitaci po schzích,

které se poádají tém denn . . . Nejsou vše to podivná, ale srozumitelná

znamení na rakouském nebi ?

Klerikalism chystá se v Rakousku ujmout zase otže vládní. Dnešní

doba má být jen jeho politickým adventem. Vláda Korberova hraje, jak

se nkteré listy nmecké ne bez dvodu obávají, pouze úlohu Jana

Ktitele pro píští vlády klerikální. Zeit se táže: i mohou si klerikálové

stžovati za vlády dra Korbera do nepatrné pozornosti? Kdo uzákonil

kesansko-sociální volební reformu ve Vídni, kterou se neodvažovalo ped-
ložit k sankci ani feudální ministerstvo Thunovo? Pan dr. Korber, ne-

mýlíme-li se. í vláda zavedla duchovní cviení na stedních školách, za

í vlády pišla na denní poádek politická disciplinární stíhání protikleri-

kálních uitel, za které vlády mohlo propadnout konfiskaci obsažné dílo

vdecké, jakým je kniha hr. Hoens br o e c ha, nebo práce tak exclusivn

literární, jakou je práce Lynkeova, za které vlády mohly být zakázány

jakožto nemravné i reprodukce Ticianových a Rafaelových obraz
na pohledových lístcích, za které vlády mohly být podrobeny censue

i samy parlamentní interpelace, která vláda jmenovala klerikálního historika

profesora Pastora editelem historického institutu v ím? Vše to stalo

se za vlády, která se vydává za píznivkyni umní a vd, za vlády dra.

Korbera, prkopníka mšáckého pokroku, a jeho koleg byrokrat pán
Hartela a Spensa. Nic z toho by se nemohlo stát za vlády nepokryt

feudáln -klerikální, aniž by tím nebyla vyvolána boue uvdomlého oby-

vatelstva, jejíž píboji by reakce dnes ješt neodolala, ponvadž jí schází

k provedení státního pevratu, jak jej nadhodil v panské snmovn kníže

Lobkovic, jedno ješt — peníze. Peníze musí ješt opatit pod pláštíkem
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investic, vodních drah a refundace 80 mil. korun, jež byly vydány z ka-

sovních pebytk v letech absolutismu § 14tého, pan dr. Korber a potom

teprve jako mouenín, jenž vykonal svou povinnost, uiní místo vlád

feudáln klerikální ... Že tento odhad je správný, svdí etné politické

zjevy poslední doby. Nejzetelnjší z nich je skutek a e následníkova.

Ale nejen v Rakousku, i v Uhrách podniká klerikalism nové vý-

boje. A práce jeho není zcela bezvýsledná. Klerikální útok na svobodu
uení, který sorganisovali klerikální náhoní mezi studující mládeží na

peštské universit, a který v parlament uinila svojí vcí strana lidová,

se ovšem nezdail. Demonstrace, které vyvolali klerikálové na universit

proti prof. Piklerovi pro domnlý jeho výrok protináboženský, skonily

žalostn a uboze. Nemén smutn pochodila lidová strana, která chtla

universitní aféry využít proti svobod uení v parlament. Pes to však

je aféra Piklerova dosti povážlivá, nebo je jen jedním lánkem v etzu
klerikálních výboj, jimiž se snaží katolická církev v Uhrách ohrozit vy-

soké školy. Svdí o tom boje o zavedení kíže do peštské university,

které již loni vypukly a teprve letos byly proti klerikálm rozhodnuty.

Povážlivjší je politický postup klerikalismu. Klerikalism uherský cítí

dosud, že je píliš slabý, aby mohl samostatn vystupovat. Proto se snaží

usadit živly sob blízké v jiných, neklerikálních stranách politických. Po-

dobným zpsobem hrozí porušit stejn liberální vládní vtšinu jako opo-

siní Kossuthovu krajní levici. Bží totiž o to, aby se ped letošními

volbami spojila se stranou Kossuthovou Ugronova strana
neodvislosti. Spolenou je obma stranám pouze myšlenka neodvislosti

Uher, personální unie s Rakouskem, která ovšem není akutní. Za to poli-

ticky se ob strany velmi liší; kdežto Kossuthovci se hlásí k politickému

i hospodáskému liberalismu, strana Ugronova je antisemitická, je klerikální

a je agrární.

Potšitelnjší zjevy nežli v politické konstelaci vykazují Uhry ve své

innosti zákonodárné. Reforma správy uinila nový krok ku pedu
pedlohou zákona o zjednodušení správy. Tendence, která vyznauje pokusy
o reformu samosprávy uherské, je : omezení municipální samosprávy na

prospch moci státní, zavedení pevného ádu a konen usjednocení správy.

Nový zákon v hlavních rysech upravuje policejní právo trestní, styk se

stranami, jednací ád a finanní správu municipální. — Gg. —

po VEEJNÉM HOSPODÁSTVÍ. »Válený rozpoet« Anglie na rok 1901. - Podnikatelská
• a spekulaní innost bank eských.

Anglický rozpoet, nedávno pedložený, je pravým rozpotem vojen-

ským, finanní dsledek války jihoafrické a expedice ínské. Výlohy tmito
podniky vyvolané obnášejí dosud pes 200 mil. lib. št, Anglie byla jediný

stát Evropy, jehož státní dluh bhem 19. století se nezvtšil, nýbrž naopak
zmenšil. Ovšem byl tento dluh po skonení válek napoleonských obrov-

ský — 900 mil. liber št., pes 22 tisíc mil. korun —•, ale ped válkou
jihoafrickou zmenšil se na pouhých 598 mil- liber, kdežto obyvatelstvo

spojeného království zatím se ztrojnásobilo.



598

Avšak Anglie nesvaluje bemena válená pouze na budoucnost —
hromadním dluhv — nýbrž zvyšuje také dan v pítomnosti. Da
píjmová je však nyní již tak vysoká (ptiprocentní se slevami pro dchody
pod 400 liber), jak nebyla již od krymské války z polou let padesátých,

a je ptkrát vtší, než byla v polou let sedmdesátých století minulého.

Da ddická byla již za posledního ministerstva Gladstonova velice zvý-

šena, dan z realit pikázány jsou místním svazkm, a tak nezbývalo le
zvýšiti dan spotební a nkterá cla. Avšak i cla zahrnují vlastn jen

nápoje a nkteré poživatiny (víno, pivo, aj, kakao, cikorii, tabák a pod.),

všechno ostatní zboží se dováží beze cla, zejm. clo na prmyslové vý-

robky tém neexistuje.

Vynoil se tedy projekt zavedení dovozného cla na cukr, který se

v Anglii vbec nevyrábí, nýbrž dováží vesms, zejm. z Rakouska, kde je

i nehledíc k dani spotební dražší než v Anglii (následkem vývozní prémie,

státem pi vývozu cukru z Rakouska poskytované). Ryl jen spor o to,

má-li býti zdann veškerý cukr ze stát, exportní prémii poskytujících,

o obnos této prémie po píklad americkém, anebo vbec cukr epový,

tak že by cukr ttinový z anglických kolonií západoindických mohl v Anglii

konkurovati nebo i vytlaiti cukr pevninský.

A vedle dovozu cukru má se zdaniti také vývoz uhlí. Vyvážit'

se anglické uhlí v massách na pevninu evropskou, do Nmecka, Francie,

Itálie, Skandinávie, Ruska, ano i na Balkán a do Rakouska (zvláš pro

výbornou jakost k poteb lostva námoního).

Obojí opatení zasáhnou snad dost citeln hospodáství rakouské. Clo

na cukr bylo by novou pokutou pro státy evropské pevniny, které se pes
optovné konference nemohou dohodnouti o zrušení exportních prémií,

obtžujících naše poplatnictvo na prospch cizozemských konsument

a nyní dokonce na prospch státních financí anglických a amerických,

a bylo by novým znesnadnním soutže cukrovarství našemu v nej-

vydatnjším jeho odbytišti. Clo na uhlí sesílilo by monopolické postavení

našich tža a zdražování uhlí, na as ustalé, stalo by se zlem chro-

nickým.

A tak by kus anglických politických a kapitalistických dobrodružství

zaplatila i naše výroba a náš konsum.

I v denních asopisech, s bankovními podniky našimi pirozen úzce

spjatých, zaínají — zatím nesmle — proskakovati krititjší poznámky

o »obecn prospšné* jejich innosti. Nápravy hlubší však sotva brzy se

lze nadíti. V bursovních pehledech odporuují se druhdy papíry ne

proto, že by skuten byly k uložení nejvýhodnjší, nýbrž jakoby se mlo
prospti zájmu banky, která je favorisuje nebo se jich po pípad hodlá

zbýti. Na chování se skoro všech eských bank k eskému podnikání

skoro nikdy ani se neukáže, a na soustavnou skoro výchovu našeho obe-

censtva k bursovnímu hazardu ukázaly nedávno pímo jen Rad. Listy, upo-

zorujíce zejména na Pražskou úvrní banku, která prý eské kapitálové

oveky do Berlína odvádí k bursovnímu ostíhání, a nový Finanní Vsthík

Lidové banky zásadn pojednal o zhoubnosti bursovní hry vbec.
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Výtka svádní k spekulacím bursovním padá i na vtšinu eských
bank ostatních. Lidé, kteí chtjí prosté uložení kapitálu, ovšem výhod-

njší, než jsou typrocentní knížky vkladní, dovídají se od bankovních

komptoir, že je možno dnes ty ony papíry výhodn koupiti, aby se za

týden i dva se ziskem prodaly — a koho hráský moloch jednou se

zmocnil, nepustí jej le až po oškubání. Bursovní spekulaní komptoiry

nkterých bank iní prý dojem obchod s paížskými specialitami —
tvrdil nám kterýsi znalec pomr — tolik místní odlouenosti, tajeplnosti,

diskrétnosti atd.

Vytkli jsme také minule eské prmyslové bance finann pochybné

obchody s nmeckou klientelou
;

jsme požádáni konstatovati, že také

Živnostenská banka jest ve vitelském výboru skrachované soukenické

továrny Kahlovy v Roketnici a Liberci, t. j. tedy v píjemné nadji ztratiti

až na málo procent svoji pohledávku. Nevytýkali bychom pracovati s n-
meckou klientelou vbec, kdyby prostedky bank eských byly tak veliké,

že by úvrní poteby naše byly již úpln ukojeny. Uvažme však, že

valná ást eských podnik jest u bank nmeckých a to nejenom ze

starého zvyku, nýbrž proto, že poskytují asto úvr výhodnjší nebo

snazší, nebo konen z nedostatku discipliny národní. Podniky nmecké
jsou v národním ohledu daleko solidárnjší, zídka pijde nmecký podnik

k eské bance, zejm. k mladé, dokud má dostatený kredit u penžních
ústav nmeckých — zkrátka obchody takové jsou v jednotlivém pípad
pro naše banky snad výhodnjší, ale také riskantnjší. A rádi bychom
vdli, kolik ztrát utrpí naše banky v podnicích eských a koHk v n-
meckých, hledíc ovšem k celkovému rozsahu provedených obchod.

Finanní výtžky našich bank arci mohou akcionám dostaovati.

Také eská prmyslová banka vykazuje za loský rok istý zisk

o 22.878 korun vtší (úhrnem 217.515 K) a rozdílí A^l^^jf^ní dividendu,

její penžní vklady a vitelé stoupli ze 6 .na 10 mil. K (banka vydává
dlužní úpisy 4^/2 7o"')- Ale finanní výtžek není zárove stupnm vý-

znamu a užitenosti národohospodáské.

V polou dubna ustavila se v Praze ústední banka nmeckých spo-

itelen za úasti 50 spoitelen z ech a 2 z Moravy a velkého potu
nmeckých spolk spoitelních a záloženských, usnesši , se ihned zvýšiti

akciový kapitál ze 2 na 4 mil. korun. Souasn rozešlo se nmecké
úvrní družstvo pro echy, které mlo jako »lidový ústav úvrní« »sloužiti

souasn úelm národním i hospodáským*, zlevujíc a usnadujíc úvr
nmeckým podnikatelm a vnujíc své výtžky pímo úelm národním.

Jeho aktiva i passiva pešla na novou banku spoitelní. S.

Vláda skuten podala parlamentu osnovu zákona o stavb vodních
cest, osnovu, která jest jist unikem mezi kanálovými pedlohami všech



stát svta. Mají se stavti kanály od Dunaje k Ode a Vltav, od Moravy
k Labi a od Odry k Visle a Dnstru — ale neví se, pjde-Ii prplav dunajsko-

vltavský od Budjovic k Linci i k Vídni, u dunajskolabského znají se jen

konené body Perov- Pardubice, u haliských není ani stopy vbec po njaké
pevn urené trati a není ani jisto, pjde-li vodní dráha po hranicích ru-

ských Vislou a Sanem nebo uvnit na území haliském dlouhým umlým
prplavem až k Dnstru.

Neví se, užije-li se pi stavb soustavy plavidel komorových, s ja-

kými dlá úední vodní stavitelství rakouské více mén zdaíilé experimenty
na dolní Vltav a která znamenají vlastn nekonený poet schod
s velikou spotebou vody a dlouhou plavbou, i soustavy mechanických
zdvihadel, která pekonávají znanjší výškové rozdíly, ale nebyla dosud
vyzkoušena v rozmrech, jaké se projektují u prplav rakouských. Jsou

dosud v cizin provedena jen neetná kolmá zdvihadla do výše 15 metr,
tedy asi do výše típatrového domu, kdežto v projektech našich troufají

si inženýi na pekonání výškového rozdílu až 100 metr a jest otázka,

obstojí-li ve skutenosti pekonání plavebního Semmeringu, jak nazývají

rozvodí dunajskovltavské, tak jako proslavilo naši techniku peklenutí

alpského Semmeringu náspy a kolejemi železniními.

Ponvadž chybí dosud úpln rudimenta technická, nemže býti ei
o by i jen pibližném urení stavebního a provozovacího kapitálu pro

jednotlivé podniky, a vládní pedloha spokojuje se sumárním odhadem
stavebního nákladu všech projekt na 750 milion; co na tom, bude-Ii

to 800 nebo 900 nebo 1000 milion korun; rakouské státní finance snesou

pece obtížení takovým pakatelem ... A stále se neví, zdali a jaké »pi-
mené« píspvky poskytnou »súastnná království a jiní interesenti«, zejm.

hlavní msta Víde a Praha.

Píspvky tchto initel jsou arci nezbytnou podmínkou provedení

kanálových projekt mohou však záležeti v subvencích, které se poskytnou
jednou pro vždy nebo v roních splátkách, nebo dále v roních píplatcích

k zúroení a umoení státní prplavní pjky nebo v provedení nkterých
souástí prplavních projekt (pístav, výkladiš, pívozních silnic a pod.),

a má se jenom se stavbou tch prplav poíti nejmén v roce 1904,
o kterých vláda dosáhne právoplatného dohodnutí s interesenty.

Ve všech pípadech tchto ponechává osnova vlád volnou ruku.

Mže tedy v jedné zemi býti shledán dostatený píspvek ptiprocentní,

v jiné tebas až dvacetiprocentní ; Dolní Rakousy nebo msto Víde mohou
zmaiti provedení prplavu dunajskovltavského prost tím, že odepou
píspvek; v Cechách mže vláda žádati na p. budování pístav a pe-
kladiš nákladem obcí nebo zem, v Halii nikoliv atd. — nebo »pi-

mený« píspvek je velmi relativní pojem a osnova k jeho vymezení
niím nepispívá.

Za toto, dle okolností velmi znané, pispívání písluší interesentm
právo úasti v poradním sboru pro jednotné vedení stavebních prací

zízeném — právo hodnoty dosti pochybné, kdežto správa vodních drah

.po jich zbudování a stanovení i vybírání poplatk za používání vodních
cest má píslušeti státu samému.

Zajímavo bylo hledti na dojem, jejŽ vládní pedloha vyvolala.

Poslancm eským muselo z prplav bžeti pedevším o dunajskolabský,
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nebo prplav oderský má mocné píznivce v samé Vídni, a ponvadž

technické obtíže pi nm jsou daleko menší než u prplavu vltavského,

ponvadž projekt sám zevrubnji než ostatní je vypracován a ponvadž

oekávají se pro nj hromadné náklady uhlí slezského do Vídn a snad

i uherského obilí do Nmecka, a pes Nmecko pokládá se i finann za

pomrn nejvýnosnjší a zbudování jeho za zajištné.

Pochopitelno, že obchodní komora Pražská ihned domáhala se toho,

aby nebyla dána prplavu oderskému pednost ped vltavským, aby spo-

jení Dunaje na sever nešlo jen mimo echy a Prahu. Ale tu vyskytly se

hned obtíže, odborné i politické. Od r. 1892 existuje totiž zvláštní komitét pro

prplav dunajskovltavskolabský, jehož úkolem bylo zejm. vyjasniti projekt

tento po stránce technické i národohospodáské, a v nmž zasedají též poslanci

Kaftan a Dr. Fot. Nuže, podnes není zde rozešena ani otázka trati ani

otázka systému a subkomitét národohospodáský spí po léta spánkem

spravedlivých tak, že dnes po njakém pokusu o zjištní aspo t. zv. ná-

rodohospodáské rentability prplavu není ani ei a že jedinou cennjší

monografii o prplave dunajskovltavském napsal nám Nmec z íše.

Nejen to, nastal i strach z prplav. Nmecké oddlení zemdlské
rady eské vyslovilo se rozhodn a bezpodmínen proti prplavm, eský
odbor s podmínkou : je pro kanalisaci ek Labe a Vltavy, pro meliorace

a regulace — vše nákladem státním — ale prplavy stavtež se v poslední

ad a jen s podmínkou píspvku zemí a mst t. j. nebute stavny,

protože poskytování píspvk interesent je pi bíd financí eských
i pražských velice pochybno.

Stanovisko toto je pochopitelno. Agrární korporace jsou ve vleku

velkostatkáském, pímo i nepímo, ale skoro vesms. Po kanalisované

Vltav nepjdou vory ze Šumavy do Nmecka snáze, ani lacinji. Kdo
vyrábí dále více obilí a plodin vbec, než s rodinou spotebuje, má interes

na dražších cenách — a chová se obava, že vodní dopravou zlevní se

uherskému obilí a mouce pístup do ech a že tedy ceny obilní zde

klesnou. Proto mají vodní cesty koniti ve slepé ulice u Budjovic, aby

se zamezilo pímé vodní spojení s Vídní a Budapeští — asi jako kdyby
za éry železniní nedovolilo se na eské pd železnici dále než do Lito-

mic, aby se nemohla spojiti s tratí od Drážan k hranicím. A dále

nejsme enthusiasty, nemyslíme, že by hned po kanalisaci Vltavy hrnuly

se lod hndouhelné na eský jih, kde by pak tovární komíny rostly

jako houby po dešti — ale prmyslový ert nikdj'- nespí, a což kdyby
pak lidé z 30 a 20 krejcarové mzdy na panských dvorech pecházeli na

zlalkové do továren ?

Tytéž názory hájil Dr. Fot v parlamentním výboru a ve svém
»Mlynái«, pipojuje v dvodech ješt, že zlevnním dopravy pro uhlí

zem eské pijdou o pirozenou svoji výhodu ped zemmi vnitrorakou-

skými, a klada požadavek, aby se pede vším jiným postátnily soukromé
dráhy, echami probíhající.

Tento strach z komunikací, je vc ne nová, naopak velmi stará. Již

ve stedovku cechovní misti láteili na cesty, po kterých do msta na
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trhy chodívala konkurence, a když ped 60—70 lety zaínaly železnice,

ctihodné mstské hlavy jezdily deputacemi, aby neštstí jich mstm ze

železniní trat hrozící co nejdále od msta bylo pošinuto. Potomci nyní

ovšem naíkají, že nádraží jest hodinu a dále od msta — ale v dob
stavby drah byly pednjší zíjmy povozník, omnibus a zájezdních ho-

stinc. A když byl vynalezen knihotisk, pišlo také v Lipsku — podotýká
List — nkolik opisova o výdlek — a co je dnes knihotisk Lipsku

o svtu ?

Uherská konkurence! Prplavy budou hotovy teprve po 20—24 letech,

snad ješt pozdji ; kde bude do té doby agrární pevaha Uher, kolik

budou moci vyvézti ron vlastního obilí a nebude spíše potom pasivní

i celá monarchie? A udrží se vbec jednotné celní území rakousko-

uherské, nebudeme snad chránni clem naproti Uhrám tak jako naproti

Nmecku, Rusku atd.

Ne v tchto strašácích, nýbrž ve finanní a technické stránce vzí
Achillova pata našich prplavních projekt : bude doprava po prplave
tak výhodná, aby pilákala massy transport, které by uhrazovaly výdaje

provozovací a poskytly asem nadji i na zúroení a umoení stavebního

kapitálu ? jsme finann tak silni, abychom vedle milionových železniních

deficit snesli další desítky milion na zúroení výpjky kanálové ? A obá

váti se jest, ne že by bylo dopravy, která by škodila, nýbrž že by jí

nebylo v dostatené míe vbec !

Poslanecký klub, z patrného ohledu na agrárníky a na technickou

nepipravenost celé akce prplavní, usnesl se na kompromisním návrhu

:

nejdív kanalisace Vltavy a Labe, potom regulace pítok a meliorace,

a na konec prplavy. Našli se lidé, kteí myslili, že objevili Kolumbovo
vejce výrokem, že díve musí býti splavnny eky, než se zbudují mezi

nimi prplavy. Vždy pece ani nemohl býti vystavn na p. prplav
z Vídn k Budjovicím, když by nebylo díve nebo aspo souasn posta-

ráno o to, aby lodi mohly z Budjovic dále! Ostatn jenom kanalisace

stedního Labe má smysl jako podnik samostatný, jsouc technicky neobtížná,

majíc v svém atrakním obvod hojn lidnatých mst, na 50— 60 cukro-

var, peúrodné pozemky a na severu (u Králové Dvora, kam by se vedla

poboka) mohutný prmysl textilní. Zato prplav Pardubice -Perov by

musil býti asi napájen vodou po železnici dováženou

!

Meliorace dokonce pak již vystupují z rámce pedlohy, dané hlavn

k úelm plavebním a obchodním. A pak: meliorace i neplavební regulace

mže týmž právem chtít každá zem. Hali, Bukovina, Štýrsko atd. jako

echy a Morava, a požadavky jednotlivých zemí mohou pak rsti do ne-

konena,
A to se již ukazuje. tystránková osnova zákona s povrchním od-

vodnním a ledabylou mapkou s jedné a rostoucí rozsah vodních poža-

davk s druhé strany, svdí, že vtšina projektovaných vodních cest bude

jakosti pouze papírové a náhradou že bude a jest zase mnoho »vody«

v papírových i mluvených projevech pro kanály i proti nim.
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Vedle t. zv. investiní pedlohy železniní a osnovy zákona o stavb

vodních cest podala vláda poslanecké snmovn pedlohu o zajištní no-

vých 18 místních drah v úhrnné délce 605 km o skuteném stavebním

nákladu 69"4 mil. korun. Pro nkteré dráhy pejímá stát garancii 4*'/Qního

zúroení a umoení zápjek, které bude nutno uzavíti k opatení staveb-

ního kapitálu, tak že, nedosahuje-li roní istý výtžek garantovaného vý-

nosu, doplní státní správa zbytek. Z eských projektovaných drah místních

náleží sem dráha z Volar k zemské a íšské hranici, dráha z Rakovníka

do Loun a ze Žáru do Tišnova s garantovanými kapitály stavebními 2*2,

7'5 a 6' 16 milion korun. U ostatních drah súastní se stát železniního

podnikání tím, že pevezme kmenové akcie akciových spoleností, které by

se utvoily, do jistých maximálních obnos s podmínkou, že potebný

zbytek kapitálu stavebního opatí se pevzetím kmenových akcií obcemi,

okresy a jinými interesenty v plné nominální hodnot, anebo zabezpeí se

za finanního spolupsobení zemí. Z eských projekt zabezpeují se takto

místní dráhy Sudom-Stará Páka (od místní dráhy Mšeno- Dolní Cetno

pes Mladou Boleslav do Staré Paky k pipojení na dráhu severozápadní)

a Kutná Hora-Zru (s pipojením k projektované místní dráze ze Svtlé

do Kácova), dále místní dráhy Kadaská a dráha z eské Lípy do Kamen-
ného Senová.

Finanní úast státu pro všech 18 nových projekt znamená nové

obtížení nomineln asi 1'40 mil. korun; obtížení to nastane však i sku-

ten, protože finanní výnosnost místních drah je z pravidla velice nepatrná.

Mnoho se za to však mluví o hospodáském povznesení kraj novými

lokálkami protínaných, o podnícení prmyslové a vbec výrobní a ob-

chodní innosti, které v ase blízkém i nové dráze samé zjedná dostatené

transporty atd.

V tomto povzbuzujícím úinkování zdokonalené dopravy na výrobu

a obchod, které s druhé strany pak zase dopravním prostedkm zjednávalo

hojnjší transporty a tím i píznivjší finanní výsledky, a dále v úspo-

rách, jichž dosahuje národní hospodáství užíváním levnjšího prostedku

dopravního, spatují se t. zv. nepímé prospchy ili národohospodáská
rentabilita dopravních prostedk.

Vypoítává se pak, jak veliký kapitál representuje úspora dopravného

novým prostedkem dopravním docílená a dovozuje se národohospodáská
výnosnost podniku, jakmile touto hodnotou, která bývá pak ovšem daleko

vyšší než pímý výnos finann,í (pebytek výkonu), zaizovací kapitál jeho

jest pevýšen. Užitek tento je pak dsledn tím vtší, ím jsou dopravní

ceny nižší. Úspor dosahuje však také národní hospodáství na p. za-

vedením strojové výroby, a pece neklade se dosud nikde požadavek, aby

nákladem státním opateny byly výrob stroje a jiné pomcky (methody)

výrobní, a by i tím stoupla výrobnost a poplatnost obyvatelstva.

Stát tedy mže k budování komunikací pasivních pikroiti jenom
tehdy, je-li pasivnost tato pravdpodobn toliko doasná, obt z prostedk
všeobecnosti poskytovaná musí míti asové i íselné hranice, i bezpenou
nadji na úplnou náhradu v nedalekém hospodáském povznesení kraje.

Padají tu na váhu i zetele sociální, nebo kruh vlastních interesent státní

dopravy nikterak není totožný se širokými kruhy poplatnictva státního.

Odpotme obrovské hromadné transporty uhlí, železných rud, železa v nej-
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rznjších podobách, stroj, bavlny, stavebního materiálu atd., urených
pro poteby velkopodnik výrobních, transporty obilí, mouky, cukru, tovar
textilních a j., urených pro velkoobchody — a zbude nám malý celkem

poet státních transport železniních, urených pro pi^ímé poteby širších

vrstev dopravovatel. Nebo pro širé kraje zstává poád ješt významnou
soukromá, pln úplatná doprava silniní, zejména v krajích železniní sítí

dosud nedostaten protkaných, dále i pi hustší síti železniní na malé

vzdálenosti, kde výhody levnjší dopravy maeny jsou po vtšin výlohami

skládání a nakládání, dopravy ke stanici a od stanice, v píné doprav
mezi stanicemi atd. ; zkrátka ono pímé proniknutí hospodáství soukro-

mých moderními komunikacemi daleko není tak všeobecné, jak by lze

bylo souditi z obrovských íslic úhrnné dopravy železniní, poštovní atd.

Naproti tomu da státní vyhledá každého obana, a je sebe menší

jeho pozemek nebo dm, jeho živnost nebo dchod pracovní, pokud ve stát

jí a pije, bydlí a se šatí — v dani pozemkové nebo domovní, výdlkové
nebo píjmové, v poplatcích a v daních spotebních, ve finanních mono-
polech a clech dovozních.

Jsme tedy pro stízlivý postup i v otázce místních drah. Technika

pedstihuje sice druhdy hospodáský vývoj ; hned v poátcích éry želez-

niní byl stav dopravy, která byla železnicím k disposici, ve vtšin zemí

tak málo povzbuzující, že podnikání železniní mlo více ráz podniku

obecn prospšného než výdlkového, a státy vidly se, chtly-li ze stát-

ních — vojenských, správních, národohospodáských — dvod míti co

možná úplnou sí železniní, nuceny pispti garanciemi i tm drahám,

které se pozdji ukázaly velice výnosnými. Také ve státech s vyvinutjším

hospodástvím národním jsou vedle tratí velice výnosných celé kraje, které

ani dnes neslibují zisku podnikání železninímu, a jež musí opatiti želez-

nicemi — i jinými komunikacemi — stát dle zásad obecn hospodáských,

t. j. bez nadje na okamžitou výnosnost finanní.

Píkladem je tu protiva mezi soustavou soukromých drah, bez všeli-

kých finanních obtí státu zbudovaných a vydržovaných, v Anglii s massou

dopravy a spekulativního kapitálu, a mezi státními subvencemi pro že-

leznice v Irsku a v koloniích anglických, zejména i v Austrálii.

Pesvdení o hospodáském i kulturním a politickém významu ko-

munikací a s druhé strany obtíže dosáhnouti v brzku finanní úhrady vy-

naložených kapitál vedly u etných starých spisovatel k návrhm, aby

na p. zakládání nových silnic a prplav bylo uloženo vojákm, kteí

v míru zahálejí a k tomu výborn zpsobilými se zdají. Prapor, který

srovná návrší, prospje prý zemi více, než porazí-li njaký bataillon ne-

pátelský. Žold, jejž by vojsko obdrželo, stál by mén než mzda obyej-

ných dlník, a posádky by aspo nezahálely. ást silnice nebo prplavu,

kterou by' nckterý pluk provedl, nesla by jméno jeho, prostý památník

dosvdoval by tuto službu i jiné pozoruhodné iny, jimiž se pluk kdy

vyznamenal. Již Napoleonovi byl r. 1802 inn tento návrh, ale Napoleon

chtl užívati vojska, aby národy ujamoval, nikoliv aby jim sloužil. r3nes

ovšem theoretití národohospodái daleci jsou ukládati vojskm v zemích

kulturních missi, jakou konaly legie Césarovy v Galii ; a vojsko je dpes
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budovatelem komunikací toliko k vojenským úelm v koloniích (Egypt,

jižní Africe, Indii a východní Asii, také dráha Zakaspická a pod.)

Pece však ani dnes není vojenství bez vlivu na komunikace — ale

ve smyslu, alespo finann, dost neblahém. Psobení požadavk vojen-

ských správ na finanní výsledek státního výkonu železniního jeví se

totiž jednak v úbytku píjm, zpsobeném levnjší dopravou velikých

druhdy transport vojenských i za doby míru, jednak zvýšením náklad
zaizovacích státní sít železniní. Stavjí se etní dráhy k úelm ryze

strategickým snad potebné, hospodásky však skoro bezcenné, a i dráhy

hospodásky sice užitené budují se asto následkem požadavk správy

vojenské daleko nákladnji, než by bylo potebí k úelm pouze komerním
(hlavní dráhy místo místních, viadukty a podjezdy místo kížení silnic

v niveau dráhy, rozsáhlejší zaízení staniní a pod.).

Správa vojenská opírá se dokonce i stavb jistých drah vbec, zdají-li

se závadný se stanoviska vojenské obrany íše, tebas byly hospodásky

sebe prospšnjší. Vliv vojenské správy jest zejména v Rakousku na zá-

klad koncesního zákona železniního, z doby absolutismu (1854) pochá-

zejícího, velmi znaný, kdežto Uhry ve svém zákon koncesním, hned po

dosažení samostatnosti vydaném, vliv spoleného ministerstva války na své

železniní záležitosti podstatn obmezily a obezetným výkladem a pro-

vádním zákona asem tim odstranily. K interpelaci Dra Sylvestra a

soudruh v snmovn poslanecké stran obmezení vliv vojenských na míru

nezbytn potebnou tvrdil sice min. Wittek v snmovn v listopadu 1898, že

vtší výkonnost drah pedevším se stanoviska vojenského nutná má druhdy

i výhody národohospodáské — ale zdali v pomru s uinnými výdaji?

Uriti tedy správn kapitál, který ve státní síti železniní k úelm
komerním investován jest, není snadno i také z toho dvodu, že etné
dráhy byly postátnny píliš draho. Stát by ml tedy pedsevzíti jakési

kupecké odetení kapitál ztracených pi koupi a vnovaných pi stavb
na úely mimoobchodní. Krom správné redukce kapitálu investovaného,

jehož zúroení pak pi nejmenším slušn žádati dlužno, mly by se aspo
úetnicky v bilanci státního výkonu železniního provésti bezplatné nebo

nedostaten splacené transporty pro jiná odvtví státní správy, zejména

vojenství a poštu a vnitní správu, i vypadla by pak íslice zúroení
kapitálu v státní síti železniní investovaného zajisté zcela jinak.

Plnou — aspo ú:etnickou — úhradou náklad, jaké zpsobuje želez-

nictvu bezplatná i polobezplatná doprava pošty, pozbylo by pak zjevn
podstaty i obecné domnní, že pošta, zejména povozní, jest siln aktivním

odvtvím státního dopravnictví.

Ve skutenosti ovšem státy vesms, vyjímajíc snad jedinou Ameriku,

pinášejí dopravnictí veliké obti z penz státních v nejrozmanitjších

formách, jako jsou garancie úrokové drahám soukromým, deficity drah

státních, bezplatné poskytování vodních cest nebo aspo nedostatené po-

platky k úhrad jejich náklad zuizovacích a vydržovacích atd. 1 Prusko,

které ze svých železnic tží ron pes 7'/^ (naše státní dráhy vynášejí
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jen nco pes 2°/^) a užívá jich výnos nejen k zúroení a amortisaci

železniních dluh, nýbrž i k úhrad jiných poteb státních chystalo se

nyní vnovati pes 260 milion marek na prplavní projekty, jichž finanní

výnosnost pi nejmenším v blízké budoucnosti byla .velmi pochybnou.

Velmi znané obti pinášejí státy rozvoji paroplavby námoní, ovšem
i z dvod politických i válenických. Tak na p. sama Velká Britanie

od konce let 30. století 19. poskytuje subvence parní, protože rychlolodi,

poštovní spojení a dopravu rychlozboží do zámoských zemí obstarávající,

by ani v Anglii, kde pece obchodní ruch je nejvyvinutjší, bez subvence

obstáti nemohly. Suma, kterou Anglie se svými koloniemi ron na sub-

vencování poštovních linií parníkových vnuje, obnáší pes 16"58 milion
marek, Nmecko podporuje Severonmecký Lloyd ron subvencí 5*59 mil.

marek, Francie zavedla celou subvenní soustavu pro stavbu i jízdy ob-

chodního námonictva vnujíc na poštovní linie parníkové ron pes
20"56 mil. frank, Itálie 5'3 mil. marek, Rakousko má od r. 1893 zákon

na podporu obchodního námonictva píspvky provozovacími a cestov-

ními, poskytuje mimo to speciální subvenci pro 19 linií rakouskému Lloydu,

jemuž splácí též poplatky za plavbu prplavem Suezským — všechno, aby

se obchodní a zejména poštovní spojení se zemmi zámoskými co možná
emancipovalo od sprostedkovatelství cizího, povážlivého nejen hospodásky,
nýbrž i národn-politicky.

I v plavb vnitrozemské je bezplatnost ek, tebas velikým nákladem

regulovaných, a druhdy — ve Francii, Itálii, Holandsku — i státních prplav
a ek kanalisovaných axiómatem. Teprve nejnovjší velkolepé projekty

(stedozemský prplav) v Nmecku pimly i stoupence co možná bezplat-

ného užívání cest vodních pipustiti potebu jednotlivých dávek na celé

síti cest vodních (tedy i pirozených), aby se snáze uhradily výdaje cest

umlých, o sob jinak nezbytn pasivních.

Ústední svaz eských hospodáských spoleenstev v markrabství

moravském vydal práv (druhou) zprávu o psobnosti za r. 1900. Svaz ítal

koncem r. 1900 331 len se 443 podíly (o 140 len a 203 podíl

více než koncem 1899), a sice: v odboru spoleenstev mlékaských 46 len
s 46 podíly, v družstvech nákupních a prodejních 41 s 43 podíly, zá-

ložen a spoleenstev úvrních vbec 81 s 178 podíly, spoleenstev pro

zvelebení chovu dobytka 50 len s 50 podíly a v odboru pro organisaci

hospodáských spoleenstev 113 len se 126 podíly.

Ze len odboru pro organisaci hospodáských spoleenstev, jimiž

jsou pouze jednotlivci, nikoli spoleenstva, jest asi tetina rolník, skoro

dv ptiny (44) úedník a profesor, uitel, knží, advokát a léka,
asi tvrtina pak pipadá na obchodníky, prmyslníky a pod. (jen jediný

je velkostatkáem). Penžní obrat dosáhl koncem roku 7"12 mil. korun,

vklady 0-43 mil. korun, pjky 0-33 mil. korun, pebytky ukládány u e-
ských ústav penžních.

Provedeny velmi etné revise k žádosti spoleenstev, poádány sjezdy

ve Vyškov, Tišnov, Valašském Meziíí a Zábehu, konán kurs obchodn-
ovocnáský a kurs úetní pro zástupce družstev nákupních a prodejních,

pipravují se kursy úetnické pro mlékaská družstva, žádáno za zízení
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samostatné eské mlékaské školy na Morav (druhá budiž zízena v e-
chách, až se zde mlékaství rozvine potšitelnji), jednáno o zaízení spo-

lených prodejen mlékasjíých výrobkíi v Praze, Brn a ve Vídni. Ku
zpráv pipojena mapka territoriálního rozložení družstev v markrabství.

T.

SOCIÁLNÍ. Dlnická úrazovna v Praze v roce 1899 — Zízeni rakouské spolenosti pro dl-
nickou ochranu — Ústední ústav pro dobroinné snahy v Paíži — »Office sociaI« v Ly-

on. — Sociáln politická innost vlády Millerandovy.

Úrazová pojišovna dlnická pro království eské v Praze vydala

práv s roním datem 1900 a s datem pedmluvy z ledna 1901 — zprávu

o své innosti v roce 1899. Provedeno v nm nové zaadní podnik do

tíd nebezpeenských, kdežto píspvkový tarif zvýšila vláda dnem 1. ledna

1900 z moci úední. Pronikavjší reorganisaní plány, zvi. nová organisace

píspvkové kontroly odloženy do budoucna, bilanní schodek ústavu roz-

množil se za poslední rok opt o TOS milionu zl., tak že inil na konci

roku 1899 dokonce 5*42 mil. zl. Tento finanní výsledek piml správu

úrazovny, že požádala optn vládu o pedepsání povinných záznam
mzdových, o vydání závazných ochranných pedpis proti úrazm pod

trestem, o osvobození úrazoven od poštovného, od píspvku na instituci

živnostenských inspektor a od placení výloh za komisionální šetení poli-

tických úad první instance, o poskytnutí státního píspvku k úrazovému

pojištování atd.

Úrazovna zakroila podobným zpsobem již nkolikrát, ale vždy

marn; že však se smutného stavu skoro všech territoriálních úrazoven

dlnických neujme draznji parlament? i se eká, až sanace bude vy-

žadovati desítky a sta milion?
*

Od mezinárodního kongresu pro dlnickou ochranu v Brusselu 1897

datují v Belgii, Nmecku, Itálii, Rakousko-Uhersku a ve Švýcarsku snahy

uskuteniti mezinárodní sdružení pro dlnickou ochranu, až konen toto

na mezinárodním kongresLi pro ochranné zákonodárství dlnické v Paíži

v ervenci 1 900 za úasti zástupc z tchto stát skuten založeno. Sdru-

žení má sídlo ve Švýcarsku, kde mu spolková rada poskytla subvenci

8000 frank a vláda mstského kantonu basilejského propjila bezplatn

potebné místnosti úední. Národní sekce povstaly již v Nmecku, ve Švý-

carsku, Francii, Hollandsku a Belgii a nyní má se zíditi spolenost pro

dlnickou ochranu též v Rakousku.

Dle stanov má býti jejím úelem podporovati slovem i pérem snahy

k dalšímu vybudování dlnické ochrany a sociální dobroinnosti smující,
jakož i podporovati utvoení soukromé mezinárodní kanceláe pro ochranu

dlnickou. Spolenost nemá sloužiti žádné politické stran, nýbrž spojovati

na pd neutrální ke spolenému psobení pátele sociálních reformních

snah, jednání o politických otázkách a agitace ve prospch uritých poli-

tických stran jsou vyloueny. Nová spolenost bude ve stálém spojení

s mezinárodní jednotou pro ochranu dlnictva ve Švýcaích. Úelu svého
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hodlá dosíci zizováním sekcí a místních odboríi, poádáním pouných
pednášek a .kursíi, vydáváním a rozšiováním leták a brožur, peticemi

k sborm zákonodárným, správním úadm a obcím, poádáním kongres.
Sídlem spolenosti jest Víde.

lenský píspvek iní ron 2 K, pro ty, kdo chtjí dostávati publi-

kace mezinárodního sdružení, 12 K. V ele pípravného výboru rakou-

ského je profesor Philippovich, ustavující áchze má se konati v kvtnu.

V Paíži dokonil nyní desítileté trvání ústední ústav pro dobro-

inné snahy, jejž r. 1890 založil Leon LefJbure k tomu úelu, aby konání
dobroinnosti se stalo úspšnjším, bída a kroky k jejímu zmírnní urené
aby se staly známjšími a tak aby se nouze zamezovala a potírala. Ústav
vede v evidenci všechny spolky a zaízení dobroinná, mezi nimiž pro-

stedkuje, pro nž pijímá dary, ddictví a odkazy, ústav navštvuje dále

nuzné, kteí se na nj obrátí a jež po vyšeteni pomr odkáže k dobro-

innosti veejné nebo soukromé nebo jimž zaopatí práci, postirav se jim

dle poteby o pracovní nástroje, šicí stroje atd. Nezamstnance paížské
diriguje na venkov, kde se jim nabízí práce, ano posílá dlníky i do ko-

lonií, ímž dle možnosti zabrauje peplnní pracovního trhu paížského.

S ústavem jsou ve spojení dva pracovní domy, jeden asi pro 140
nezamstnaných žen, jež zásobuje po 40 dní nejdéle praním a šitím, sta-

raje se o jejich jinaké umístní, druhý pro mužská zamstnání, a dále

jiný ústav pro poskytování práce ženám do bytu, ímž v posledním roce

poskytnut 786 ženám výdlek 59.086 frank.

Za píkladem hlavního msta utvoily se podobné spolky i v Lyon,
Marseille, Bordeaux, Lilie, Nancy a j.

V Lyon založen 1. lednem t. r. po píklad sociálních musei a pod.

zaízení v Paíži, Novém Yorce a Amsterodame »office sociál «, který má
podávati zamstnavatelm zprávy a pouení o zakládání sociálních zaízení

pro dlníky a zízence, o ochranných zaízeních proti úrazm, a o hygie-

nických opateních, a dlníkm i syndikátm dlnickým o rozvoji spolk
úvrních a svépomocných, sbírati materiály o pracovních a sociáhie hospo-

dáských pomrech v lyonském obvod, založiti knihovnu a konati uebné
kursy a pednášky k hospodáskému a sociáln politickému vzdlávání

pednaše, dávati podnty k sepisování monografií o prmyslových od-

vtvích a dlnictvu z francouzského jihovýchodu atd.

Také nynjší vláda francouzská, jejímž lenem je socialistický ministr

obchodu Millerand, vykonala dle pípadné zmínky v O. N. již jen v prvním

roce svého trvání (te dovršuje druhý) na poli reform sociálních víc, než

všechny dívjší vlády za ticet let trvání tetí republiky dohromady.

Jedním z prvních in Millerandovych bylo dosažení zákona, jímž -jed-

notn, se upravuje pracovní doba žen a dtí i mužských dlník spolen
s nimi zamstnaných, na 11 a postupem píštích 4 let na 10 hodin, což
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platí dle úedního zjištní pro 827o všech dlník ve Francii. Francii ná-

leží tedy v otázce zákonné lOhodinné doby pracovní primát mezi všemi

státy evropskými. Millerand krátce po nastoupení svého úadu uinil za-

dávání veejných dodávek závislým na celé ad podmínek ohledn zacho-

vávání nedlního klidu, normální doby pracovní, normální mzdy, omezení

potu dlník cizozemc a vylouení práce akordní — vesms to dávných

požadavk francouzských socialist. Prudké spory ohledn praxe zákona

z r. 1898 o ruení z úraz a pojišování úrazovém, kterou mla se ást
bemene pevaliti na dlníky, intervencí i naízeními rozešil ve prospch
dlník, zažehnal hrozivý rozvoj stávky v CreuzotsUých železárnách sv-
tové povsti, pivodiv rozhodí výrok pedsedy ministerstva, jímž zásadn
byly uznány organisace dlnické. Koncem roku 1899 došlo k osnov zá-

kona, která uznává odborové organisace za právnické osoby, reorganiso-

vána dále nejvyšší pracovní rada, do níž delegáty dinictva volí syndi-

káty atd.

Millerand hledí dlnické syndikáty pímo vlánkovati v organismus

správy státní, postaviv na p. již v lednu 1900 živnostenskou inspekci

nepímo pod kontrolu syndikát, jimž inspektoi povinni jsou do 14 dn
podati zprávu o shledaných pi inspekcích závadách, nemluv ani o nu-

ceném dohodím ízení pi stávkách, a pokouší se po vzoru belgickém uvésti

je v organickou souvislost s ruchem družstevním, tedy vybudovati hospo-

dáskou organisaci dinictva na místo dnešní rozháranosti organisací poli-

tických. V.

ŠKOLSKÉ :^Pokrokové hnutí v uitelstvu moravském — Snahy a cíle hnutí tohoto — Spisek
dvrník pokrokového uitelstva moravského — Cíl pokrokového hnutí v uitelstvu mo-

ravském — Studie o našem školství obecném — Škole našeho venkova.

V uitelstvu moravském, sdruženém v Ústedním spolku eských
jednot uitelských pro Moravu vyrostl a sesílil v posledních létech zdravý

a svží pokrokový proud, zpsobilý dáti myšlení uitelstva moravského
nový smr, uvésti práci jeho na nové lepší dráhy. Proud tento, vedený

nejbystejší hlavou v uitelstvu eskoslovanském Jos. Ulehlou smuje proti

ztrnulosti, v -akou zabedlo uitelstvo v práci své vychovatelské a vyuo-
vatelské, proti nehybné a proto nezdravé konservativnosti, v jaké se octnulo

vedení Ústedního spolku moravského. Strhuje s sebou pomalu, ale tím

jistji všechny jen ponkud pemýšlející uitele moravské a psobí zdrav
i na eské uitelstvo z království, které z bludné cesty, na kterou bylo

v posledním roce pochybeným vedením zavedeno, poíná pomalu vybedati

a vraceti se na cestu, kterou slibn ped léty nastoupilo a která jediná je

s to, pivésti je z nynjší hmotné i mravní mizérie na výsluní as lepších.

Nové toto hnutí v uitelstvu moravském bylo po ustáleném již zvyku

od vedoucích kruh podceováno a zrádcováno. Pokrokoví uitelé mo-
ravští voláni na soud veejnosti, aby povdli, jaké že jsou jejich snahy

a jaké že voliti chtjí prostedky k jich uskuteování. Dvrníci pokroko-

vého hnutí v uitelstvu moravském odpovídají výborným spiskem »Snahy
a cíle pokrokového hnutí v uitelstvu moravském.* Spisek takto nadepsaný

NAŠE DOBA. R. VIII., . 8. 1901. 20. kvtna. 39
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svým vysokým nazíráním na vci školské a uitelské vyniká nad bžnou
úrove podobné produkce literární a zasluhuje pilné pozornosti všeho ui-
telstva eskoslovanského a pátel školství vbec. Z té píiny vnujeme
i my spisku tomuto zaslouženou pozornost.

Vzácný spisek líí v prvním oddílu svém poznání, které jest pod-

statou pokrokového hnutí v uitelstvu eském vbec, v uitelstvu pak mo-
ravském zvlášt. íšským zákonem z 25. kvtna 1868 ruší se konkordát

z 18. srpna 1855 a s ním i škola, ve které uitel nejastji hladový, ne-

smírn ponížený a nevdomý byl podízen dozoru církevnímu. Nový zákon
školský, proti nmuž se strany eské zdvižen v tétech sedmdesátých zcela

neoprávnný odpor, zaruuje nejširším vrstvám lidovým školní vzdlání,

uitelstvu pak ponkud slušnjší postavení sociální. Vítzí v nm zásada

Komenským poprvé hlásaná, aby všechna mládež národa bohatá i chudá,

obojího pohlaví vychovávána a vzdlávána byla ve školách. Zákonem tímto

poíná se uskuteovati nejušlechtilejší zákon moderní vzdlanosti, to jest

zákon o naprosté rovnocennosti a rovnoprávnosti všeho lidu ped soudem
a ped úadem. Doplují se jím prohlášené svobody obanské a nábo-

ženské.

Školství obecné v Cechách i na Morav po stránce vnjší velkými

náklady penžitými od vydání kvtnových zákon znan pokroilo. Idea

pokroku na poli školském od vydání školských zákon se však krok za

krokem opouští. Vnjší podoba pokroku ve školství, projevující se stavním
školních palác, nestaila. Je teba pokroku vnitního, je teba, aby sama
práce uitelova podléhala pokroku, aby vd paedagogické byla uvolnna
cesta k dalšímu pokraování v duchu svobodomyslného zákona školského

z roku 1869. A toho pokrokové uitelstvo se dnes v celém Rakousku
domáhá.

Zatím co vdy pírodní bhem ticetiletí od vydání školského zákona

znan pokroily, methody bádání pírodovdeckého se mnily, vládla na

poli paedagogickém strnulost. Pokraující rozvoj jako nutný a daný zákon

pírodní pro práci vdeckou a emeslnou neplatil také pro práci vychova-

telskou. Zákon školský, obsahující ustanovení o místních, okresních a zem-

ských poradách uitelských, zdál se zabezpeovati také vnitní pokrok

práce uitelské a vychovatelské. Porady tyto žádoucího vlivu na rozvoj

práce školské míti nemohly. Ministerským výnosem práva konferencí

uitelských súžena. Naídilo se totiž jenom peovati o to, aby se prová-

dlo, co zákon naizuje. Opravdová iniciativa poradám uitelským se ne-

piznala. Porady tyto zvrhly se ve shromáždní, do kterých uitelstvo pi-

cházelo poslouchat a trpn pijímat fermany svých dozorc a schvalovat

patentované methody vyuovací. Jediná pda, ze které vyrstati mohly re-

formy a námty k pokroku, hned od prvního poátku byla sterilní a z-
stala takovou nezbytn až do dnešního dne. Za takovéto stagnace ve

školství musilo se státi, že pesídlila k nám hotová škola nmecká,
zízená dle ideál nmeckých myslitel paedagogických, která se tehdy

zdala býti vyvrcholením veškerého rozvoje školního.

Filosofie Herbartova byla pdou, z níž nmecká škola k nám pe-
sazená vyrostla. Sám Lindner, duševní vdce uitelstva eského všecku

píli a sílu svého života vynaložil k uplatnní filosofie Herbartovy a k uve-

dení její paedagogiky do škol. Myslitelé nmetí byli pesvdeni, že znak
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v duši lidské mže vzniknouti j.n tehdy, když attribut prošel smyslem, že

veškeré nesnáze a nesrovnalosti na svt mají jediný pramen svj v ne-

správných názorech a pojmech. Z toho vyvodili, že jest samozejmou po-

vinností postarati se o to, aby do duší dtských dodány byly všecky ná-

zory potebné, ale jenom názory správné, které vcházeti mohou jedin bra-

nami do duše, to jest smysly, a to v poádku, jaký žádá správný logický

postup. Herbart proto kázal, aby dítti již nad kolébkou byl na oích
trojúhelník pravoúhlý z lesklých knoflík, Froebl pak, aby už i malé dcko
nazíralo na správné a dokonalé formy: krychli, kouli, válec. Ve smze,

aby prostednictvím smysl vcházely do duší dtských attributy pravé

v poádku náležitém ustanovila nmecká škola, aby pi vyuování vládlo

posvátné ticho, aby dti ve ško'e konaly za hrobového ticha pohyby jenom
vykomandované, aby uitel stoje na uritém míst neodvracel niím po-

zornost mládeže od attribut, které v duši dtskou chtl pivésti. Tak vy-

rostla z filosofie Herbartovy škola, kterou právem odsoudil Tolstoj jako zí-

zení, které se stává trýzní pro mládež a ve které uitelé pedasn umírají

nervovým ochabnutím celého tla.

Z filosofie Herbartovy vyrstaly jedin správné methody vyuovací,

filosofie tato stali se jedin správným kriteriem vzorného vyuování.
Okresní a zemští dozorci školští konali kritiku práce školské jedin dle

tohoto kriteria, stávali se krok za krokem samovládnými rozhodími o tom,

které methody jsou pravé, které vyuování vzorné. Samovláda škol-

ních inspektor dolehla krut na pracující uitelstvo zbavené veškerých

práv k samostatnému hledání a raženi si cesty pi vyuování. Úedn pi-

jatý ideál školy nmecké stlail vdom nejen samostatnost žactva, ale

i uitelstva.

Toto poznání uitelstva pokrokového o nedostatenosti školy k nám
pesazené sesílily ješt dležité okolnosti vnjší. Ve šTíolství postupovala

brzy po vydání školských zákon tuhá reakce, vyvolaná jednak stranou

ústavovrnou, jednak vynucená stranou klerikální. Prvá strana usilovala

udlati z nové školy obecné ponmovací ústrojí, jež by zlomilo životní

sílu národa eského a sílu odporu jeho proti vlád centralistické, strana

druhá toužila po vlád ve školství a tím po vlád nad duchem lidským,

kterou vlivem pokraujícího rozvoje vdeckého ztratila. Ob tyto mocné
strany zasahovaly rušiv do pirozeného a klidného rozvoje školy, ímž
vyvolaly jako pirozený následek rostoucí podráždnost a roztrpenost

v adách pracujícího uitelstva.

Uitelstvo tlakem byrokratickým nuceno bylo k naprostému konání

práce školní dle diktátu školních dozorc. Nabývalo sice uitelstvo zkuše-

ností, pemýšlelo o nich, dospívalo k vlastnímu pesvdení, avšak pe-
svdení toto nesmlo ani projevovati, tím mén ve školství uplatovati.

Tuhými ády disciplinárními a zavedenou nannoze subordinaci pi práci

školské seveno tak, že z uvolnných prsou dýchati ani nemohlo.

Podstatou pokrokového hnutí v uitelstvu moravském je poznání, že

jediným pramenem pravých method, jediným jejich kriteriem jsou vlastní

zkušenosti pracujícího uitelstva. Pokrokové hnutí ukládá uitelstvu pracují-

címu pímo za povinnost výsledky své práce piln a svdomit zaznamená-
vati, roztiovati a zákony vdecké z nich vyvozovati práv tak, jak se

dje pi práci vdecké. Staví se proti duševní spoutanosti, v jaké bhem
39*
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uplynulého ticítiletí od vydání zákon školských uitelstvo bylo seveno, pro-

testuje proti ztrnulosti a neúrodnosti tchto let, proti nevolnosti, která mu nedo-

voluje míti nejen vlastního pesvdení, ale ani vlastních zkušeností. Ukládá
uitelstvu zaznamenávati nejen výsledky své práce vyuovací, ale také

a to hlavn výsledky své práce vychovávací, ukládá mu studovati dít
a dívati se na n nejen jako na pedmt své innosti, ale také jako na

subjekt, jako na tvora, jenž po daných zákonech roste a se rozvíjí, jenž.

po daných zákonech na své okolí a na dráždidla z toho okolí reaguje.

Staí paedagogové vyvozovali svá pravidla a své zákony z domyslu,

pokrokové uitelstvo ukládá si vyvozovati je ze zkušeností, pi práci školské

se hromadících. Staí paedagogové poínali si jako dogmatití filosofové,

pokrokovému uitelstvu nastává úkol konati práci svou dle method zpytatel

pírodních. Pokrokové uitelstvo opírajíc se o nabyté zkušenosti, chce tam,

kde tyto zkušenosti nestaí, ešiti vzniklé záhady moude uspoádanými
pokusy pi práci školské.

Herbartovská škola, která se pežívá, odpírala dtem potebný k ži-

votu vzduch, pohyb, nedovolovala jim vlastními smysly poznávati obklopu-

jící je svt, odpírala jim dokonce potebných zkušeností k pozdjšímu
obanskému životu. Systémem školy herbartovské tlo mládeže malátnlo,

tkanivo svalové a nervové se porušovalo a tím chorobnost všeho organismu

dtského se pivádla. Filosofie scholastická dívala se na dít školské jako

ra objekt, s duší jako arch istého papíru, na njž možno vše napsati.

Novjší pozorování psychiatrická, peetné a bezpen zaznamenané pípady
o chorob pamti, vle, zjištné doklady o vlivu tlesných chorob na

innost duševní dokazují však, že projevy duševní vycházejí z prostedí

daleko spletitjšího a tajemnjšího, že dít a jeho rozvoj duševní je zjevem

daleko záhadnjším a úžasnjším, než o jakém mluví filosofie scholastická

a herbartovská. S herbartovskou paedagogikou padati musí souasn opráv-

nnost dosavadního dozoru školního, považuj''cího za jediný pramen vzor-

ného vyuování a pravých method svou bezmála neobmezenou vli.

Možnost rozumné iniciativy v otázkách školských piznati lze jedin-

uitelstvu, a v tom smru musí jíti potebné reformy. Pokrokové uitelstvo

žaluje i vedoucí intelligenci eskou pro nepromíjitelné zanedbávání školy

obecné v létech minulých. Jí právem piítá tu vyrostlou nenávist, ve

kterou lid školu obecnou si vzal. Intelligence nezakikla byrokracii, když

uitelstvo olupovala o práva obanská, když na n pro politické pesvd-
ení a politické projevy uvalovala pokuty, nezakikla nepítele osvty lidové,

když náklad na školství prohlašovali za píinu hospodáského úpadku,

psobení pak uitelstva ve škole a mimo školu za první a hlavní píinu
všech nepoádk ve spolenosti lidské. Vedoucí intelligence bhem ticíti-

letí od vydání základního zákona íšského neuznala za dobré odmovati
práci uitelskou alespo pibližn tak, jako jiné vzdláním a prací uitelstvu

na roven postavené tídy spoleenské. K tmto povinnostem vi škole

pokrokové uitelstvo moravské vedoucí intelligenci s drazem volá s po-

ukazem, že je povinna v písemnictví, ve spolcích i v rodinách oteven
hlásati, že národu eskému je teba nejen nových škol stedních, vysokých

a odborných, ale i náležitého podkladu, na nmž jedin dobe školství

vyšší musí stavt, t. j. náležit uspoádaného školství obecného i jeho,

klidného rozvoje.
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K uskutenní snah svých považuje pokrokové uitelstvo moravské

za potebný svaz veškerého uitelstva všech eských škol v zemích eských,

z nhož vycházely by potebné opravy zákon školských. Tomuto svazu

svil by národ samosprávu ve vcech školských, jemu by se svily
všecky otázky dalšího rozvoje školství vbec, školy obecné zvlášt. Ústední

spolky uitelstva eského, moravského a slezského, spolek uitel ze škol

stedních, školy vysoké a odborné vysílaly by dvrníky své do spolené

porady o dležitých otázkách vychovatelských a školských.

Toto zízení je obdobné s nejvyšší radou školskou, poslední to instancí

národa v otázkách výchovy a vyuování, které program naší eské strany

lidové se dovolává. Poselstvo školské stalo by se dležitým ústrojím du-

ševního života našeho, bedlivým strážcem toho, by školství vždy na dráze

pokroku zdatn kráelo ku pedu. Svaz všeho uitelstva domáhal by se

toho, aby se uiteli každému zajistily tytéž podmínky pracovní : svoboda

vdní, svoboda zkoumání a volného projevu, aby se mu dostalo bez-

pené záruky, že nebude podléhati zlostem a nemravnostem upadajících

stran politických.

Pokrokové uitelstvo moravské žádá vzdlávání uitelstva na školách

vysokých a velkou písnost mravní, jako nutnou podmínku pro výchovnou
jeho práci.- Dožaduje se rovnž zízení zvláštních právních odbor pi
ústedních spolcích, které by uitelstvo v rzných pípadech braly v ochranu

a poskytovaly mu právní pomoci. Starší politické strany eské využívaly

sice uitelstva více než s dostatek pro své agitaní práce a propagaci

svých program, nutné právní ochrany však uitelstvu v niem neposkyto-

valy. Uitel, který pro politickou stranu do té míry se engažoval, že se

dostal až v disciplinární vyšetování, zstal v kritickém okamžiku od poli-

tické strany opuštn, osamocen a zvli svých úad nadízených na milost

i nemilost vydán. Z mladších politických stran zizuje práv eská strana

lidová pi politickém klubu svém právní bezplatnou poradu uitelskou ve

vcech politických, sociálních a hospodáských.
Pokrokové uitelstvo moravské, jak spisek jím vj^daný zejm uka-

zuje, pojímá kulturní svj úkoi ve škole i v lidu se vší vážností a opravdo-

vostí. Organisace,' jíž se domáhá vésti má ku písné mravní sebekázni,

k opravdovému stálému sebevzdlávání, k povznášení stavovského sebe-

vdomí, k zabezpeení svobody, která dle Tolstého jest jedin správným
kriteriem výchovy. Lepší organisace uitelstva má býti prostedkem k cíli

vyššímu, kterým jest vyšší duševní, mravní i hospodáská úrove eského
lidu vbec, lidu moravského zvlášt.

O potebném vnitním reformování školství všech kategorií poíná
se již nejenom v cizin, ale i u nás vážn pemýšleti. Nákladem Fr. Si-

máka vyšla práv první ada »Studií o našem, školství obecném«. Úvahy
tyto prozrazuji spisovatele se širokým rozhledem v oboru školství, pouka-

zujícího na potebu pizpsobování školství obecného asovým proudm.
Nejmenovaný autor ukazuje v prvním oddílu, kterak vyuování náboženské
ve školách zabedá vžd})" víc a více v duchamornou dressuru církevních

dogmat, nehledíc pizpsobovati se novodobému hnutí mravnímu, stále d-
raznji doléhajícímu na školu obecnou. Hnutím éthickým nemálo je pod-

porována idea národnostní, která stále ješt je na postupu souasn s osvtou
pírodovdnou a proudem národohospodáským.
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Autor ukazuje ve spisku, kterak ve školství vyhledávány jsou pro-

stedky pro vzdlání praktické. V otázce osnování uiva podotýká, že je

teba pihlížeti nejen k rozsažnosti, ale hlavn k obsažnosti uiva a k usta-

novení nového výbru uiva. Vytýká hlavní vady našich osnov uebných,
které úpln pominuly posloupnost v uivu, vypstovavše jednostrann ency-
klinost. Ve druhém oddílu pojednává o jazyku mateském ve služb ideje

národnostní. Líí tu vyuování v dob starší, kritisuje školní knihy uebné
a ukazuje na obrat ve vyuování jazykovém. Pojednává o eských d-
jinách pi vyuování a posuzuje rzné methody vyuování toho u nás
i v cizin. Správn vytýká, kterak djiny kultury, tato pravá tres
djepisná je stále zanedbávána ve prospch dressury nejrznjších dat

bitev, posloupnosti jednotlivých panovníkv a pod. Ve stati další, o osvt
pírodovdné pojednávající, ukazuje, že škola musí se státi prostednicí

mezi vdou a prací a v poslední pojednává o národohospodáském proudu
ve školství. Spisek tento, otevírající perspektivu pro další práce školské ve

mnohém smru uitelstvu i veejnosti poslouží.

»vSkola našeho venkova« není spokojena s našimi zprávami školskými,

pokud opovažují se kritisovati tohoto asu neomylné a nedotknutelné ve-

dení Ústedního spolku jednot uitelských v echách. Nepokouší se sice

vyvrátit ani jediný z námi uvedených a zcela zjištných fakt, svdících
o pochybeném vedení Ústedního spolku, ale všímá si bedliv zmny
znaek pod našimi zprávami školskými, za nž jsme svému svdomí, re-

dakci a stran zodpovdní a zrádcuje, což v eské spolenosti znaí, že

zastírá námi konstatované pravdy.

Škola našeho venkova ješt ped dvma léty mla velmi silný bystro-

zrak pro sebe nepatrnjší a malichernjší vady a chyby Ústedního vedení,

jehož tehdy ješt sama inn úastnou nebyla. Dnes pijímá Ústední výbor
klerikáln konservativní živly z uitelstva, vypuzuje živly pokrokové a Š.

n. v. jednání toto mlky schvaluje Nov pijatý len organisace uitelské

pimlouvá se v mstské rad pražské za to, aby mateské školy pražské

svovány byly jeptiškám na úkor osvdených svitských sil uitelských

a S. n. v. mlením souhlasí. Ústední vedení užívá zcela neestného, ne-

pravdivého »Dvrného sdlení«, štve v nm jednu kategorii uitelstva

proti druhé, radí v nm uitelstvu, které dle programu má pedstavovati

tleso mravní, užívati prostedk k dosažení cíle neestných, nemravných,

jezuitských, tak že z toho klerikální listy vytloukají proti uitelstvu ka-

pitál — a S. n. v. je jako zaezaná. Organisace uitelská vlivem »Dvr-
ného sdlení« tohoto a vlivem oslepeného strannictvím vedení se rozkládá —
vystoupilo z ní tém všechno uitelstvo Prahy a okolí, uitelstvo plzeské,

eskobrodské, hlinecké i nkteré okrsky uitelstva venkovského — a Š. n. v.

pokouší se hledati píiny toho rozkladu všude jinde, než kde skuten
jsou, t. j. v Ústedním vedení a ve složkách, které na n psobí. Ústední
výbor opouští pevn vytené požadavky, které byly tmelem, držícím všechno

uitelstvo pohromad a S. n. v. nemá ani slvka výtky. Akce uitelská,

smující ku hmotnému povznesení uitelstva, pozbýváním respektu z ui-
telské organisace má chatrné výsledky a Š. n. v. má za to, že vše je

zdravé a dobré ve stát dánském.

My ukazovali jsme pímo na nebezpeí organisaci hrozící, když ped léty

ješt za starého vedení poaly v Ústedním výboru vznikati pro nepatrné.
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umle vyhledávané píiny rozbroje mezi uitelstvem mstským a venkov-

ským, uitelstvem škol obecných a mšanských a varovali jsme ped nimi.

Tím více máme to za svou povinnost dnes, kdy jest již nejvyšší as, aby

Ústední vedení nestavlo se strannicky na stanovisko nkteré ze zastou-

pených ve spolku kategorií uitelských a aby organisaní vz uitelský

vybednul z bludných kolejí a zaboil na cestu pravou, kterou veškeré

uitelstvo ješt ped rokem kráelo a která jediná vésti je mže bezpen
k vyteným metám. Pobouiti venkovské uitelstvo proti »Naší Dob*,
která ve svých zprávách vždy. na nezmrnou bídu uitelstva, zvlášt po-

sledních tíd platebních poukazovala a poukazuje, která tolikráte vlivnou

veejnost eskou k povinnosti její vi uitelstvu s drazem vždy volala

a volá. Škole našeho venkova se nepodaí. — rt. —

T ITERÁRNÍ A UMLECKÉ.
•»—

' Práce archaeologické — Z literatury lidopisné — Gebauerv Staroeský slovník.
Zemská galerie — Václav Brožík — Výstava Krasoumné jednoty.

Mezi vážné vtší publikace starožitnického rázu vyšlé v poslední dob
patí pedn druhý svazek I. dílu velké práce prof. J. L. Píce: Cechy
pedhistorické (Praha I. 1899— 1900) a píslušná k tomu vtší sta

K. Buchtely: Vorgeschichte Bohmens I. Nordbohmen bis zur

Zeit um Christ-Geburt, vyšlá pvodn jako píloha Niederlova Vstníku
slovanských starožitností UI., pak i o sob.

Pív spis bude tvoiti bez odporu jeden ze základních kamen
eské práce archaeologické. Význam jeho a velká váha spoívají v tom,

že zde s pílí uznaní hodnou sebrány, seadny a popsány jsou skoro

všechny dležitjší nálezy odkryté bhem XIX. století na pd zem eské
a že se tím eským pracovníkm dnešním i budoucím dává do ruky ne-

zbytný sborník, nezbytný podklad k dalšímu studiu. Slabší je jeho stránka

vývodová. Píovy výklady, pokud se týe systematiky nález archaeolo-

gických, pokud applikují archaeologii na starou historii zem eské, dlužno

z ásti odmítnouti, z ásti pijmouti jen s reservou. Velmi pounou v tom
smru je práv svrchu uvedená práce Buchtelova. Není to jen kritika

zamítavá spisu Píova, nýbrž zárove hluboká positivní práce, kterou nám
zde Buchíela podává, teba že v rozmrech nevelikých ; a nemýlíme se

asi, ekneme-li, že bude pro nejbližší dobu vývoje eské archaeologie

smrodatnou. Zejména vytýkáme po stránce methodické to, že Buchtela

neohlíží se ve výkladu nález na theorie jiných nauk, to, co u jiného

nenalézáme. Všichni poddávali se více mén vlivm jiných vd. Buchtela

eší ist jen archaeologicky. Chceme-li pak nkolika vtami naznaiti

výsledky, k nimž ve svých dílech oba tito eští archaeologové dospli,

jedná se asi o následující. Prof. Pí dokazuje v obou dosud vydaných
svazcích, že první stálé obyvatelstvo obdržely echy z Durinska, na zá-

klad shod archaeologického materiálu doby t. zv. kamenné v obou
zemích, a že toto obyvatelstvo v severních a stedních echách pevn
usazené sedlo zde podléhajíc rzným vlivm kultur okolních až do doby
historické, zatím co na poátku doby bronzové vniklo do západních

a jižních Cech z Bavor jiné obyvatelstvo »neznámé« a o nco pozdji,
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v 4. stol. p. Kr., bojovní gallští Bojové (uložení v hrobech t. zv. laten-

ských). V I. stol. p. Kr. poínají Píovi vnikati od severu Slované

(hroby rázu t. zv. lužicko-slezského). — Proti tomu Buchtela rozebrav

archaeologické dvody Píovy zamítá hypothesu o- píchodu prvotního

obyvatelstva z Durinska, zamítá datování hrob latenského rázu do 4. stol.

a tím i spojenou s tím hypothesu, že tyto hroby náležely gallským Bojm,
zamítá Píovo datování lužicko-slezských hrob do stol. I. p. Kr., ponvadž
jsou mnohem starší, a vedle toho zamítá i celou adu detail rázu ist
archaeologického. — Slovem výsledky obou stojí v mnohém proti sob

;

kde pravda je, ukáže další bádání. Vedle tchto dvou hlavních prací celá

ostatní archaeologická práce eská r. 1899— 1900 je zcela podízena.

Obsahem svým pipojuje se k spism pedešlým ješt vtší lánek
L. Niederla »0 poátcích djin zemí eských«, ale ten nestojí více

na pd archaeologické, nýbrž historické. Vyšel v 1. — 3. sešitu eského
asopisu Historického a probírá kriticky staré zprávy o poátcích eské
historie ve 4 statích. Sta první probírá zajištnou existenci gallských

Boj v echách, pi emž upozornno, jak novými pracemi mimoeskými
dostává se osídlení ech od Boj do nového svtla, sta druhá probírá

okupaci zemí našich od kmen germánských, sta tetí kriticky oceuje
dosavadní domnnky o dob, v níž pišli Slované, a sta tvrtá dosavadní

výsledky archaeologické.') Hlavní váhu klade Niederle ve svém lánku
na prkaz, že germánští Markomani a Kvadové nesedli u nás, jak se

obvykle soudí, do 5.— 6. stol., ale ustoupili mnohem díve, z ásti už

v 2. stol., na jih k Dunaji, tak že zem naše mohly býti a asi také byly

mnohem díve postupn okupovány od Slovan, dle mínní Niederlova,

už v dob ped Kr. narozením.

Za periodické orgány archaeologm našim slouží jednak prof. Píem
redigované a Museem vydávané »Památky archaeologické«, jednak

prof. Niederlem vydávaný »Vstník slovanských starožitností*.
První pináší vtšinou materiál, totiž popisy nález, druhý bibliografii,

referáty a obas práce kritické. ~ k —

Mli jsme píležitost vytknouti své stanovisko k rostoucí literatue

folkloristické hned v I. ro. Naší Doby (str. 786 a n.). Ukázali jsme na

píiny jejího vzrstu; vytkli jsme výstavní — abychom tak ekli — ráz

studií lidopisných: zachycování víc toho, co je zevnjší, okázalé, do oí
bijící. Vj- slovili jsme požadavek, aby lidovda pronikala více individualitu

lidovou ; aby se snažila od zevnjších projev pronikati v lidskou duši,

v lidskou duši jakožto lena uritého národa. Lidovda aby se stávala víc

odvtvím vd sociálních. Naše folkloristika, jak se pstuje, že je píliš rázu

retrospektivního ; že by mla hledt více vystihovat pítomný stav na-

šeho lidu.

Od té doby mžeme zaznamenati jisté pokroky v studiích lidopisných

u nás. Ale jednotlivé publikace jsou vtšinou poád ješt toho zevního

^) O polemice vzniklé z toho mezi Píem a Niederlem viz es. as. Hist.

1901, 206.
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a historisujícího rázu. Ve vtšin našich lidopisných knih lze celkem po-

zorovati od as Krolmusových malý pokrok, až snad na to, že se obor

jejich rozšíil. Neupíráme podobným studiím, jež se snaží hlavn co možná
sebrati dochovaný materiál, ceny; je to práce nutná. Ale páli bychom si,

aby spisy, jako jsou »Lidské dokumenty* Aug. Šebestová, nezstávaly

v naší literatue lidopisné poád ješt bílými vranami.

O literatue folkloristické za poslední dobu podáváme zde obraz. ^)

Samostatné spisy lidopisné jsou vnovány uritým krajm, jež chtjí

co možná po všech stránkách zobraziti.

Chodové, strážcové eských hranic. Obraz národopisný a zem-
pisný. S 32 vyobrazeními a s 2 obrazovými pílohami. Nákladem Fr.

Simáka.
Knížeka o tech arších vyšla jako 4. íslo v nové sbírce vzdlávací

populární etby, nazvané »Dalekohled«. Pi knížce vystupují do popedí

hojné a dobré illustrace. Struný prvodní text, jenž se zakládá hlavn
na pracích pilného pracovníka národopisu chodského, J. F. Hrušky, místy

na pracích AI. Jiráska, seznamuje nás s územím, Chody osazeným, podává

kratikou historii tohoto proslulého kmene pohraniního, popisuje lid, ze-

jména zevrubnji jeho kroj, stavby, zamstnání a obyeje; na konec pro-

dlévá pi nejvýznanjším momentu chodské historie, pi jejich bojích v 17.

stol. za staré svobody a privileje, které se staly tak populárními románem
Jiráskovým »Psohlavci« a stejnojmennou operou K. Kovaovie. V poesii

eskou Chody ped nimi uvádly Bož. Nmcová a El. Krásnohorská. te-
nái rádi dávají se unášeti romanopiscem a lnou k Chodm dnes se

zvláštní sympathií, jejížto svdky jsme byli na Národopisné výstav, jako by

jim chtli spláceti dluh za jejich vrné strážcování pohraniní. Knížka

s tolika vhodnými vyobrazeními stojí pouze 48 h. To je vysvtlitelné jen

tím, že nakladatel mohl k ní užiti hojn illustrací svých starších. Jen tak

mohla jako knížka laciná vyhovti svému úelu — popularisování svého

pedmtu. Obraz o Chodech si z ní tená odnáší jen hrub narýsovaný,

ale pece dost úplný.

F. y. Ceetka. Od kolébky do hrobu. Lidopisné obrázky z Pod-
bradská. Se 42 vyobrazeními, V Praze. Cyrillo-Methodjská knihtiskárna

a nakladatelství V. Kotrba 1901. Cena 3 K.

Našim jednotlivým krajm, po pípad okresm, od Národopisné vý-

stavy dostává se zevrubných popis zejména po stránce národopisné.

K obsáhlejším takovým popism, jako mají Hoicsko, Hlinecko, druží se

touto prací též Podbradsko. F. J. Ceetka podává v nm v dvaceti od-

dílech soubor zvykoslovných a kulturních obrázk ze stedního Polabí

vbec. ásten byly již díve uveejnny po asopisech. A kniha p.

eetkova dosáhla dosti znaného rozsahu, pece ješt nevyerpává veškeren

materiál lidopisný z Podbradská. To ostatn doznává auktor sám; ne-

chceme mu z toho initi vj'tku, znajíce sami ze zkušenosti, jak nesnadno

jest chtíti vyerpati úpln tento materiál z širšího území. Ale spisovatel

pi sbírání látky nepostupoval správn a tím zavinuje asto sám tuto ne-

úplnost. Podává na p. pi rolnictví názvy polní práce ; to však nám ne-

staí. tená pál by si též jasnjší pedstavu této práce a tu teba krátce.

') Referujeme podrobnji jen o publikacích, které byly zaslány Naší Dob.
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ale význan vystihnouti postup její. Nebo sbírá písn a dá si je diktovat,

jak doznává v poznámce na str. 227. Takovéto sbírání pouhého textu

písn bez nápvu jest málo cenné. Pro nás dnes nápv a píse lidová je

nerozluný celek. Krom toho málokterý lidový zpvák dovede píse od-

íkati celou; ale dejme mu ji vyzpívati, a nevypustí jedinou slohu. Aspo
nás o tom zkušenost pouila. Pi záznamu zvyku, písn atd. mlo by
býti vždycky oznaeno místo a osoba, od které pochází. Pi osob neškodí

po pípad struná charakteristika její. Záznamy lidové mluvy nezdají se

nám pesné (na p. str. 38 ze mne (asi m. ze mn), str. 218 k sedlá-

kov stran (asi m. k sedlákovy) a j. v. Pi zpracování materiálu žá-

dáme aspo nejjednodušší postup vdecký — srovnávání lidopisných prací

z jiných kraj. Ale ani tomu požadavku není vyhovno. Neupíráme však,

že i tímto pilným sbíráním látky a prostým shrnutím jejím získal si F. J.

eetka o naši folkloristiku zásluhu. Dobré a pomrn nejúplnjší jsou

stati : svatba, koenáky, ranhojii a pak kulturní obrázky z doby poddanství.

Nkteré z posledních prací lidopisných jsou vnovány krajm a Hdu
mimo zem koruny eskoslovanské žijícímu.

Jan Vyhlídal, echové v Pruském Slezsku. Tetí valn roz-

množen é vydání. Nákladem Viléma Povonry v Kromíži. 1900. Cena 2 K.

Jan Vyhlídal, katolický knz na Morav, v pedmluv vykládá, že

o tomto spisku pracoval osm let. Jednotlivé lánky také v té dob uve-

ejoval, zejména v eském Lidu. Doba práce ovšem nepadá na váhu ;

jinému byla by staila dobe doba jednoho roku. Zvlášt když spisovatel

nemá vše z vlastního názoru, jak doznává v pedmluv. Úkol svj spiso-

vatel pojal na dost širokém základ. V 12 odstavcích podává struný

djepisný pehled zem Opavské, vyliuje djiny národnosti naší v Pruském

Slezsku od r. 1742 až na naše asy; náboženství a mravnost. Pak vedle

školství ve vlastním oddíle folkloristickém zvyky a obyeje, pohádky, písn,

tanení popvky, kroj, léení, život lidu v domácnosti, v obci i zemi.

Náeí až na nkteré ukázky vypravování vbec nezachycrno. »Cechové

v Pruském Slezsku « je práce bez odporu velmi pilná a svdomit praco-

vaná. Co je jí na závadu, je málo vlastního názoru a její silná tendence

klerikální. Spisovatel sice proputoval až na kolonie eské i Pruské Slezsko,

ale práv vzhledem na postavení jeho jako duchovního lid mu zstal

upjatjší a nedvivjší nežli jinému pozorovateli. Pak silná tendence

klerikální: rádi pipouštíme, že o eskou národnost v Pruském Slezsku

mají hlavní zásluhu duchovní, ježto dnes echm v Prusku je škola vy-

rvána, ale zveliovat zásluhu i kostelníka, že mezi echy pruské vpravo-

val knížky klerikálního obsahu, nebo že se místn proslavil nechutnou

slátaninou, kterou spisovatel uznal hodnou zaznamenání (na str. 38), to je

víc než naivní. Národnost eská v Pruském Slezsku je vru dvakrát ne-

šastná a velmi ohrožena : ohrožena bezohledným násilím pruské vlády,

která eskému živlu úpln odnímá školství a ohrožena takovýmto kulturním

vedením, jak nám je objevuje spis p. Vyhlídalv. O eských koloniích,

jež z vylíení vypuštny, spisovatel by našel pomcky v literatue eské
i nmecké; podobn o ostatních ástech. Ale auktor nedal si ani práci,

aby shledal píslušnou literaturu. Že je knížka opatena illustracemi, rozumí

se dnes pi folkloristickém díle samo sebou. Na konec pipomínáme, že
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istý výtžek z tohoto spisku bude vnován vlasteneckým podnikm slez-

ským. Kterým, ovšem není udáno.

O publikaci Umlecké Besedy: »Slovensku«, jež je pevážn rázu

lidopisného, referovali jsme obšírnji v ísle pedešlém.

eská folkloristika má hojn svých organu — na naše pomry až

pekvapuje ta hojnost jejich. Od r. 1891 vychází pro ni zvláštní asopis
»eský Lid«. Píspvky folkloristické rády pijímají též jiné asopisy.

Hojnjší mrou lidovdu pstují vedle ostatních obor, zvlášt archaeologie

a historie, zejména asopis Musejního spolku v Olomouci, asopis morav-

ského musea zemského, asopis Matice Moravské, »Vstník« (Rozhledy

historické, topografické, statistické, národopisné, školské po Podbradsku
a sousedních okresích). Na Slovensku slouží tomuto úelu hlavn »Sborník

Musealnej Slovenskej Spolonosti« a »asopis Musealnej Slovenskej spo-

lenosti*.

Národopisná Spolenost eskoslovenská vydává každý rok objem-

njší »Národopisný Sborník eskoslovanský«, jehož nám
zaslán práv VII. svazek. Kdežto druhý orgán eského národopisu, »eský
Lid«, položil vedle odborných lánk hlavní váhu na sbírání mate-

riálu, podávané soustavn i ojedinle, Národopisný Sborník vytkl si za

úel více kritické zpracovávání materiálu folkloristického — hlavn toho,

jenž je hojnou mrou soustedn v Národopisném museu eskoslovanském.

Orgán tohoto musea, eený Sborník, dosahuje toho lánky o jednotlivých

oborech folkloristických i posudky a zprávami o literární innosti folklo-

ristické u nás, v literaturách slovanských a cizích.

VII, svazek Národopisného Sborníku má tento obsah : St. Ciszewski

:

Z djin mnemotechniky a prvotných povr ; Jos. Klvaa : Hanácký kroj

vbec a Tovaovský zvláš ; Jan Jakubec : Lidovost v Havlíkov ei
básnické; Jan Máchal: Nkolik poznámek k »Pehledu knížek lidového

tení« ; V. Tille: Povídky sebrané na Valašsku r. 1888; F. J. eetka:
Povrené léení; Jan Valcháí: Zápisky Jos. Jakla, svobodníka z Bud na

Dolnokrálovicku z r. 1753. Z hojných posudk, jež podali J. Polívka,

A. erný, Arn. Kraus, L. Niederle, V. Tille a j., zvlášt budou asi zají-

mati obšírný referát a kritika V. J. Duška o »Národních písních morav-

ských nov nasbíraných* od Fr. Bartoše a referát Fr. ady o »Wundtov
pojímání sociální psychologie*.

Mezi spisy lidopisné podle našeho pojímání lidopisu zaíadili jsme
též knížku echové v Dolních Rakous ích Ant. Hubky ^), známého
výborného pracovníka o eských menšinách. Víme, že knížka není lido-

pisného rázu podle bžného rázu ; nedoítáme se v ní nic o krojích,

o zvycích, o tancích atd., nýbrž všímáno si v ní skoro výhradn pomr
národnostních, politických, sociálních, mravních se zjevnou snahou a pov-
domou tendencí. Spisovatel pál si, jak vykládá v úvod »poznati z vlast-

ního názoru, pokud asi lze na eský živel v Dolních Rakousích spoléhati

v našem existenním boji«. Svou ptinedlní dovolenou vnoval vyšetován
pomr eských menšin v Dolních Rakousích a jak šel smr jeho cesty,

tak tyto pomry poutav a pístupn vyliuje. Spisovatel všude dovede

^) Vyšla jako VII. svazek »Knihovny Samostatnosti* V Praze 1901. Cena 1 K.
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vystihovati zkušeným bystrým okem ; v krátké dob postehuje nedostatky

i vady eského pospolitého života — na pednosti a dobré si ranky bohužel

málokdy naráží. Spis p. Hubkv vyniká však i svým rázem praktickým.

V pozorujícím spisovateli proniká zárove talent organisatorský ; on nejen

objektivn pozoruje, nýbrž nachází z pravidla vždy radu, kde a jak by
se mlo zloádm a nedostatkm eliti, jak vc zaíditi na prospch
tchto našich píslušník a na prospch národního celku. Bývá to z pra-

vidla volání po intensivnjší nezištné práci a innosti, po úasti našich

vedoucích initel — a to jest bohužel, co u nás chybí a po em asi

budeme ješt dlouho marn volati.

Pedmt, který si obral Ant. Hubka, je kus aktuální otázky naší

národní : jak peovati a na prospch celku národního zužitkovati ty leny,
kteí žijí v národním živlu cizím. Až posud rozhojovali a zúrodovali
národnosti cizí. Má se tak díti též na budoucno? Nmci se na p. o své

píslušníky v cizích živlech národních starají zcela jinak. Od nich mohli

bychom se všeliemus nauit. Naši píslušníci v Dolních Rakousích, nej-

významnjší pro nás nejen svým potem, nýbrž i tím, že žijí v stát,

v jehož vedení a zákonodárství my sami máme též úast, musí býti naší

první starostí. To spisovatel dobe vycítil. 'Je -f-
Aj.

Ze souvislého pehledu o eské literatue filologické vytrhujeme referát

o poínajícím se díle, jemuž v naší literatue bude vykázáno velmi vý-

znamné místo. Míníme Gebauerv »Slovník staro eský. « ^) Vý-
sledek to veliké vytrvalé práce, plné sebezapírání. Jaké síly duševní a lásky

vdecké k tomu teba, vytrvat pes 30 let pi jednom pedmtu, jenž

badateli neposkytuje nic, nežli vdomí vykonané práce ! Po celý život

sbírat a poádat látku a teprve v posledním období svého života vidt
znenáhla celé dílo se uskuteovat — uskuteovat za našich zvláštních

obmezených pomr

!

Ješt nežli dokonil první ást svého úkolu životního, svou rozsáhlou

»Historickou mluvnici jazyka eského«, prof. Gebauer podává veejnosti

druhý oddíl — bohatý poklad jazykový, jak se vyškytá v eských pa-

mátkách od dob nejstarších až asi po ustálení se spisovné mluvy novo-

eské. Staré listiny eské i latinské, rukopisy jednotlivých památek, spisy staré

vytištné, jež byly až do té doby, kdy Gebauer své dílo dovršoval, vbtc
známy, jsou zde podány celým svým fondem jazykovým. To ovšem bylo

možné jen za spolupsobení hojných pomocníkv, žák to Gebauerových.

Doklady slov, o nž jde, podány jsou diplomaticky vrn s pesným cito-

váním stran, u vydaných básní i verš. Hesla sama jsou ovšem tištna

pravopisem nynjším. K výkladu pibrána slova nmecká i latinská. Do
jazykového pokladu staroeského poj^l Gebauer též jména vlastní,

domácí i cizí, vyskýtající se v onom období staroeském. Pi nich práv
nacházíme nejstarší doklady v listinách latinských. I tato jména vlastní

pijata do staroeského slovníku jist vším právem : jeví se v nich, jako ve

^) Slovník staroeský. Napsal Jan Gebauer. ^Vydávají eská Akademie císae
Františka Josefa pro vdy, slovesnost a umní a eská grafická spolenost »Unie<.
V Praze líJOl. Cena 4 K.
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jménech obecných, stejnou mrou jazyková tvoivost a duch ei. Gebauer

vede si, jak rozumí se samo sebou, s nejpísnjší akribií vdeckou: do-

etymologie pouští se jen tam, kde je jistá; kde se nelze s bezpeností

dobrati uritého významu nebo kde starý záznam je nejistý, radji se utíká

se vzácnou oteveností ueneckou k otazníkm — otevené to pole budou-

címu bádání.

Pi tomto poínání bezdky tane nám na mysli srovnání s Jungman-
novým slovníkem, jenž pi etymologisování a oznaování významu nebyl

tak úzkostlivý. Ovšem bylo to v povaze hdejší doby. Srovnáváme-li

s Jungmannem, je nám ješt jedna vc nápadná. V Staroeském slovníku

Gebauerov pekvapuje nás spousta slov pvodu staronmeckého a stedo-

nmeckého vedle hojných slov z latiny. Pochod tento je ovšem pirozený

a obdobn bžný v každém jazyku, ale antagonismus národní za dob
Jungmannových pece jen tento vliv nmecký nerad pipouštl. A další

rozdíl. Gebauer pi jednotlivých slovech dokládá se z pravidla jen slovem

ze staré slovenštiny, po pípad upozoruje na tvar praslovanský, Jungmann
pibírá co nejvíce na podporu eského slova výrazy z ostatních jazyk
slovanských co možná všech. Nkde byl mu jediným pramenem Lindeha
Slovník polský. Poínání zajisté nevdecké, ale byl to píkaz vzájemnosti

slovanské. Po stránce praktické vyslovil bych jen pání již jinde pro-

nesené, aby nakladatelství uinilo slovník pístupnjší lacinjším vy-

dáním. Pravda, Staroeský slovník Gebauerv nemá té aktuálnosti pro širší

kruhy spisovatelstva a tenástva, jako ml sváho asu slovník Jungmannv,
nýbrž je mínn jako dílo písn vdecké ; ale myslím, že se k nmu budou
utíkati spisovatelé rozliných odbor vdeckých pece jen dosti asto.

Aspo by se tak mlo díti. V poslední dob byli jsme svdky nepípustného

novotvoení terminologického. V jazykovém pokladu staroeském najde se

bohdá ješt dost slov, které bude moci novoeská e spisovná oživiti.

První sešit o 80 stranách velikého formátu kvartového dospl až k heslu-

»boj«. Podle toho lze si aspo pibližn pedstaviti velikost celého díla.

Nejnovjší a nejvýznamnjší událostí pro umlecký náš život je

mocnáv dar dvou mil. korun na zízení zemské galerie v Praze. Dávné
pání všech, kdož v umní vidí mocného initele v život národním, blíží

se k vyplnní.

Když Muther zaátkem devadesátých let psal své »Djiny malíství

v 19. století«, nevložil do nich z umní eského nieho, le jméno, den

a rok narození a rodišt Václava Brožíka. Ani slovíka víc. Neznal'

eského umní. Už tehdy napsali jsme na tomto míst, že vina a obža-

loba v té píin nezní na jméno Mutherovo, ale obé pedevším k nám
se vztahuje a z nás se vysvtluje. Muž, jako Muther, pravá duše um-
lecká, který s touž láskou a s týmž nadšením mluví o umní a kdekoliv

vzniklém, kterému srdce se smje, uvidí-li kde kus originality, rázovitosti.

samorostlosti, nepešel by mlením to, co pvodního, svérázného, nového

jest v malíství eském; nepešel by je mlením, kdyby je — znal. Ale-

odkud mohl by je cizinec poznati? Z galerií? V cizích ,^ svtových obra-
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zárnách a výstavách jest a bývá jich pramálo a snadno jeden mezi tisíci

se ztrácí, zvlášt je-li menší. A v domácích? Jediná pražská je dosud na-

šemu umní macechou. Schází nám eská galerie . . . Te ji dostaneme

a jí piblížíme se více k svtu a pedevším k sob ; nebo pedevším musí

ona býti naše a pro nás. Bude velice mnoho záležeti na tom, do jakých

rukou ízení její se dostane, jaké vlivy budou v ní rozhodovat. Doufáme,

že umlecké obci samé dostane se dležitého slova v jejím uspoádání
i v jejím vedení.

Umní je kvtem života. Necha také galerie naše, jako schránka

umní našeho, je výrazem všeho toho, ím duše eská prokvítala a pro-

kvítá, ím žije a sní, pro horuje a se rozohuje. Necha je výrazem

toho všeho, co a jak duch eský v sob krásného zpracuje a vytvoí, kde

a v em se mu krása zjevuje, pvab naší pírody, našich polí a les,

hor a pasek, luin a potok, plání a skahsk, lom a zícenin atd. atd.

a veškerého života souasného. Necha umní naše vejde tam isto a silno,

svží a smlé, jako pravý rytí duchovní s bitkým meem, jenž poráží

kdejaké pokrytectví a veškeru faleš. Necha duch mohutný plápolá z nho,
jako plápolával, když stáli jsme jako národ vysoko mezi národy, veškerým

životem svoji, samostatní. Aby každý, kdo na místo to povznesené vkroí,

cítil se skuten povznesen z hlomozu všedního života, oištn z prachu

a dýmu jeho, penesen v náladu svátení a v radost ze života, aby,

slovem, cítil se — v chrám eské duše.

Bu dstojn}' on otce svého;

jak matka krásn}-, všechnm milý syn;

bu klidný, pevný bu duch jeho

a vpravd silný jak Boží Cherubín!

Lermontov napsal do vínku novorozenému synku svého pítele. A otcové

naši bývali dstojní, a zem naše je skuten krásná.

Až sneseno bude v novou obrazárnu všecko významné, co výtvarné

umní naše v 19. století vytvoilo, a vbec vybrané výtvory nynjší um-
lecké generace, budeme pekvapeni, co krásného pec máme. A toto po-

znání — vedle požitku ist umleckého — bude míti ješt ten úspch,

že zvýší v nás sebevdomí, sesílí naši energii, dodá chuti a veselosti

k životu a práci.

V Paíži dne 15. dubna t. r. zemel Václav Brožík, autor »Odsouzení

mistra Jana Husi«. Není tomu tak dávno, co on tém jediný po delší

dobu zastupoval umní eské v cizin. Ale hlavou a vdcem jeho nebyl

ani tehdy, ani se jím nestal pozdji. Byl bohat nadán smyslem pro

živý kolorit a toto své nadání sesílil a zušlechtil studiem znamenitých

mistr starších i novjších v Paíži, v Belgii a Nizozemsku. Cítil v sob
povolání, aby pozvedl u nás na vyšší stupe malbu historickou, a to se

mu podailo velikou mrou, ale víc jen nádherou zevnjšku, než pravdi-

vostí vnitní podstaty. Koloristicky i obsahov povznesl ji vysoko, ale

nedostávalo se mu mohutného ducha tvrího, jenž by jedinou jiskrou

projel všemi ástkami obrazu, všemi jednotlivými osobami a spojil je

v celek jednotný a živoucí. Ne sloueno v život tvrí jiskrou v celek
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jednolitý, než rozestaveno jest u Brožíka a rozsazeno všecko, tu skupiny,

tam jednotlivci, a pozorovatel pocítí hned, že tu rozestavoval a rozsazoval

režisér a nikoliv život sám. Odtud ta strnulost vtšiny jeho obraz, ba

více mén všech. Výjimkou je snad »Poselství krále Ladislava ke dvoru

francouzskému*, nejsvžejší obraz Brožíkv, z r. 1878, tedy dílo umlce
271etého; velmi mile ono uvítá píchozího do berlínské Nationalgalerie.

Ani nejvtší dílo jeho » Odsouzení mistra Jana Husi«, dokonené
roku 1883, není prosto této strnulosti a strojenosti v rzných skupinách

a jednotlivých osobách. Není v nm také stedovké atmosféry ani stedo-

vké fysiognomie, není v nm starého ducha — vlastnosti tak vzácné a ne-

vyhnutelné, jako jest patina na starých bronzech. Neznámý mistr, který

na zaátku 16. století výzdoboval kancionál L'tomický skvostnými mi-

niaturami, namaloval též mistra J. Husa ped koncilem, a to s mnohem
vtší pravdivostí vnitní i zevnjší. Ale pes to Brožíkv )»Hus« uchová

si vždycky své místo v djinách eského umní i v budoucí galerii eské
(což lepší jest). A není to zdvoilá fráze, podotkneme-li, že místo to bude

poctiv zaslouženo. Vlastností umleckých obraz má dosti i pes eené
nedostatky. Lásku k vci z obrazu také cítit. Lásku k veliké dob naší.

To vycítily rázem široké širokánské zástupy, a obraz stal se nejpopulár-

njším dílem našeho umní výtvarného. Vbec mladý Brožík byl zanícen

pro velikost doby husitské, a množství kreseb, zvlášt perokreseb, o tom
svdí. Také doba blohorská ho vábila. Pozdji innost jeho pechýlila

se v jinou stranu — tžko íci, zda vlastním puzením i vlivem objednava-

tel. Ale správnjší asi jest okolnost poslední, protože náklonnosti, zaní-

cení se strany umlcovy necítit v pracích z druhé té doby, jako ji cítit

v pracích pedcházejících. Cos nalomeného bj'lo v povaze Brožíkov v po-

slední dob, cos rozladného. Zda psobilo to odtržení od rodiny po vtší

ást roku, zda odtržení od mladých ideál, eských to ideál, a už stalo

se jakkoliv (k jich uskutenní nenabízely se stny našich radnic, našich (?)

palác, našich zámožných dom), i jiná ješt neuspokojenost, kdo mže
jist rozsouditi? V celé naší veejnosti, ve všem našem život vidti tolik

neurovnalosti, kolísavosti od pólu k pólu, nevyzrálosti povah a nevyjasn-
losti zásad — tolik cizích vtr duje na naše osení, aby jen po esku
neuzrávalo. Krutost odsudku tu nepomže, ponvadž je nespravedlivá.

Pomalované plátno snadnji se posoudí a ješt snadnji odsoudí ; ale k po-

souzení a dokonce k odsouzení povahy teba být soudcem svrchovan
jemným a svdomitým. Takového svdomitého soudu bylo by u nás

teba, mužného, klidného a pevného, pímého a taktního. To tžší jest

jak chlapecké prostoekosti tak kramáského vychvalování a kostelnického

kroucení oima, vbec zpsob nesvobodných oban, o nichž Shakespearv
Koriolan dí, že potebují nad sebou senát, jinak by sežrali jeden druhého.

Brožík ješt jednou se vzchopil a vrátil se k mladým svým ideálm
— namaloval »Zvolení Jiího Podbradského za krále«. Ale úspch se

nedostavil. Umlecká schopnost jeho vydala se už pracemi díve zmín-
nými. Pál si býti Palackým naší malb historické, ale slohem i duchem
pipomíná Tomka.

Podle pání svého pochován jest v Paíži.
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Krasoumná jednota pro echy zahájila v polovici dubna svou 62.

výroní výstavu. Podle pedbžných ohlášek pedstavovali jsme si ji hodn
bohatší. Ale co plátno ? Veliký proud umní daleko, daleko valí se od naší

Prahy. Na jeho kvtnatém behu Praha dosud nestojí. Stojí jen na jeho

pítoku. Slavné jeho koráby zlatolesklé k nám nemohou. Snad až otázka

prplavová bude pro nás pízniv rozešena, piblíží se také Praha k veli-

kému tomu proudu umleckému, až totiž také behy jejího toku zakvetou

zlatými kvty, opravdovsky zlatými, dukátovými. Nebo umní nejde jenom

za krásou, ale také za zlatem . . .

— Fi ! zvolal poutník spativ sovu, jak chut požírá lapenou myš.

Sluší se to na posvátného ptáka Athénina?
— Pro by se neslušelo ? odpovdla sova. Protože jsem ptákem

Athéniným, mám snad nejísti? Vím, že vy, lidé, žádáte to po svých

umlcích.

Poád ješt má mnoho platnosti tato bajka Lessingova, maliko zde

pozmnná.
Mezinárodní tato výstava pražská má tudíž ráz výstavy nižšího ádu.

Není to totiž výstava s vysokými urrtleckými aspiracemi, s viditelnou

snahou zvyšovat umleckou úrove v obecenstvu znamenitým výbrem, teba

potem menším. Je to vlastn sthovavé skladišt obraz, koující po

mstech tetího, tvrtého ádu, s dobrou vlí, aby zboží bylo solidní a aby

byla njaká atrakce co možná prvního ádu. Taková je zatím rudolfínská

výstava mezinárodní. Je na ní pemnoho Nmc (pes polovici všech vy-

stavovatel), mnohem mén Francouz a Belgian, ješt mén Skot, kte-

rýsi Hollanan a Vlach, Slovan žádný, krom našich domácích. Vtšina

Nmc vyhlíží zcela prostedn, je málo zajímavá, ba až na málo výjimek

fádní; Francouzové skoro všichni, akoliv zaslali jenom malé ukázky —
krajiny a lepty — ba nkteí jen drobty, jsou velmi zajímaví, a jeden

z nich jest dokonce nejvtší ozdobou výstavy — August Rodin ; mladí

belgití malíi zdejší všichni dohromady neváží tolik, co jediný jejich Emil

Claus, zrovna jako belgické sochae zde vystavující peváží Konstantin

Meunier; Skotové všichni jsou milí, protože jsou tak pirození; a naši vy-

padají zde spíše jako rznorodá deputace, a to neofficielní ; z nich nejv3>še

vynívá a stranou stojí Myslbek.

Nejvzácnjším hostem je August Rodin, nejvtší socha francouzský

a vbec naší doby. Ti práce jeho zde vidíme: hlavu Viktora Huga, poprsí

Pavise de Chavannes (ob ze sádry) a bronzovou skupinu »Polibek«.

Mocný dech tvrí síly dýchá ze všech. Myšlenkou, citem, vášní žijí tyto

hlavy a tato tla. Jaká radost, vidti takové tvoení! Hlava V. Huga jest

michelangelovská. (Škoda, že má tak nízký podstavec! Je to pece ást

velikého pomníku, na njž se bude vzhlížet a nikoliv zhlížet.) To hlava,

v níž tžká myšlenka se rodí. A z poprsí Puvise de Chavannes pímo
ísti lze povahu velikého idealisty poety-malíe, pevnost a poctivost pe-

svdení, istotu a vznešenost názor, dstojnost ve vyjadování. O tetí

práci ani nemluvím ; ta bude všem nejsrozumitelnjší.

Z Belgian Emil Claus a Konstantin Meunier a poanglitlý Frank

Brangwyn mají zde ukázky svého znamenitého umní. Prvý vyniká ne-

obyejnou technikou, jíž zachycuje hru svtelných a barevných ton a dává

život veškerému ovzduší; druhý svými dvma bronzy (pro jich není celá
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kolekce!), pedstavujícími upracované postavy dlnického lidu »erné zem«
belgické, postavy a hlavy plné velkosti.

Zstane z tchto prací Hodinových, Clausových a Meunierových nco
na vždy v majetku Krasoumné jednoty, jako zstal skvostný Brangwyn
z výstavy loské?

Z Nmc vyniká Hanuš Bartels podivuhodným akvarelem ; Ludvík

Dettmann krajinou hluboké nálady; Fr. Stuck, modla nmeckých bohá,
svdnou virtuositou koloritu i skulpturních prací — nádherné jsou to práce,

ale bez duše ; Emil Orlík dvma rozkošnými studiemi z Zapanska ; a ješt

nkolik jiných. A ovšem z nejmilejších umlc nmeckých je nám neohro-

žený sbor statených lukostelc ze »Simplicissima«.

Myslbekovým »01denburským hebcem«, druhou to studií ke koni,

na nmž sv. Václav vyjede na Václavské námstí, a podobiznou presidenta

Hlávky umní naše pispívá k nejlepšímu, co je na této výstav. Vedle

takového mistra tžko vystavovat mladým. Bohumil Kafka na sebe upozor-

uje z nich nejvíce. Z malí nový jest nám prof. Ottenfeld ; v jeho podo-

bizn dvátka a v rozmrném obraze »3. ervence 1866« jest pravé

umní, život a duše. Jeho výjev válený není lesklá paráda, to je oprav-

dová válka. Duše lidská z nho úpí . . . Noví a zárove sympatití jsou Jar.

Setelík, jenž velmi šastn zachytil kus zasnženého Smíchova, a Josef

Schusser svými podobiznami. Ostatní jména dobe známá nebo dobe
zaínající. Jediný Ot. Lebeda má zde dílo zakonené — pedasn.
A krásné je to dílo.

Konen nový mn byl na této výstav Fr. Bílek, ponvadž jsem jej

uvidl zcela jiným, než jak jsem jej na výstav »Manesov« opustil. Tam
probíral se k jasnosti, zde boí se do mlh. Ci snad je tu njaké nedoroz-

umní? Tomu, co zde jest, stíží porozumívám, místy naprosto nerozumím.

Zdá se mi, že tyto kresby sochaovy, zcela sochasky cítné, jsou toliko

vytržené listy z umlcova zápisníku, a ta nadmrná spousta pípis, že

jest toliko doasná a že budoucn, v hotovém díle, a už sochaském,
a malíském, vtlí se v plastické rysy a zmizejí jako literatura. To všecko

zatím pokládám jenom za poskytnutou nám možnost, nahlédnout, jak dílo

Bílkovo vzniká, ale nikoliv za hotové dílo umlecké. Tu a tam zakmitne

šleh mocného ducha, ale hned na to zas mlha, mlha, mlha. Veliká nha
zadýchne z dvátka s beránkem, za to devná kaplika, myšlená asi do

zahrady jako rodinný koutek, ja peplnna a tím o mnoho pvabu oloupena.

XA.se doba. R. VIII.. . 8. 1901. 20. kvtna.
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Armáda srbská.

Srbsko poalo již v roce 1804 boj za svobodu proti Turkm, však

podailo se mu to teprve v letech 1826— 1829, jakési existence uznané

druhými státy a vlastní vlády si vydobýti.

Mír berlínský dal Srbsku úplnou samostatnost a rozšíil o znaný
kus zem panství srbské. V roce 1882 za knížete Milana povýšeno Srbsko

na království. Co se armády srbské týe, skládá se tato z 5 divisí, íta-

jících 20 pluk pchoty, po 2 praporech a 4 setninách, dohromady tedy

40 prapor a 160 setnin.

Jízda ítá pouze 1 brigádu se 4 pluky a 14 škadronami ; dlostelba

pak dlí se na 5 pluk s 15 oddíly a 46 batteriemi
;
pevnostní dlostelba

ítá 1 pluk s 2 prapory a 9 setninami.

Zákopník jest 2'
2 praporu, dohromady 10 setnin, vozatajských

škadron jest 5, zdravotnických oddíl jest také pt.

Srbská armáda ítá vetn etnictvo 2.100 dstojník a úedník,
29.900 muž a 5.900 koní.

Ve válce ítá každá z pti divisí (Morava, Dina, Dunaj, Timok,

Sumadija) 580 dstojník, úedník a léka, 22.550 muž, 4.310 koní,

2.360 vol a 1.240 voz; válený stav obnáší 16^ a praporu, 2 škadrony,

9 batterií s 15.730 puškami, 360 šavlemi a 54 dly. Jízdecká brigáda

ítá 119 dstojník, 2.845 muž (2.380 jezdc), 3.040 koní, 6 dl a

102 voz.
Válený stav celé armády ítá 80 prapor, 26 setnin, 24 škadron

a 46 batterií s 80.450 puškami, 4.570 jezdci a 276 dly.

Mimo toto vojsko, které se ítá k adovému vojsku, jsou ješt

sbory náhradní, skládající se z 20 prapor, 2''i. setnin, 5 škadron a

5 batterií, dohromady s 23.435 puškami, 1.532 jezdci a 40 dly.

Národní vojsko I. výzvy (han) ítá 80 prapor, 20 setnin, 10 škadron

a 20 batterií se 76.710 puškami, 1.800 jezdci a 120 dly.

Národní vojsko II. výzvy (ban) ítá 60 prapor, 10 setnin, 5 škadron,

53.500 pušek a 850 jezdc.
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Co se síly jednotlivých oddlení týe, ítá prapor 22 (22) diistoj-

ník, ') 477 (1.025) muž a 7 koní; škadrona má 6 (6) dstojník,

129 (200) muž a 100 (197) koní; jízdecká batterie 3 (4) dstojníky,

72 (154) muž, 4 (6) dl a 2 (8) vozy s náboji; pohorská batterie ítá

3 (4) dstojníky, 63 (189) muž, 4 (6) dl.

V. srbském vojšt musí sloužiti každý zbran schopný oban od

20. do 50. roku vku svého. Branná povinnost sahá v stálém vojšt od

20. do 30. roku, v národní obran v první výzv od 30. do 40. roku,

v druhé výzv od 40. do 50. roku. inná služba trvá pouze dv léta,

možno však sdliti, že služba vojenská pro špatný stav financí zem-

ských se zkrátí až na 15 msíc.
Od roku 1883 rozdlena jest celá srbská íše na 5 okres divisních,

každý s pti plukovními a 4 praporními doplovacími okresy ; novák
bylo v posledním roce k vojsku vadno 13.600.

Král srbský jest vrchním armádním velitelem, armádním však vlast-

ním velitelem jest ministr války.

Ministerstvo skládá se z 8 oddíl.

Dstojník ítá srbská armáda: inných 1.074 a neinných 954;
ve válce potebuje vojsko 3.020, národní vojsko I. ban 3.000 a II. ban

1.460 dstojník.
Dstojnický sbOr dopluje se z vojenské akademie blehradské, štábní

dstojníci musí kurs trvající 6 msíc absolvovati.

Pedpisy pro srbskou armádu jsou vtším dílem vzaty z rakouských,

jak i celé zaízení armádní si za píklad bére celé zaízení rakouské

armády, avšak s tím pouze rozdílem, že v Srbsku jsou dstojnické platy

vtší než v Rakousku ; zvláštní zmínky zasluhuje, že každý dstojník ron
8 sáh díví dostává.

Roní výdaj obnáší na vojsko 70 milion frank. Pušky jsou sou-

stavy Mauserovy (zadovky), národní vojsko jest vyzbrojeno puškou soustavy

Berdanovy, druhá výzva jest vyzbrojena puškou Peabodyovy soustavy,

dlostelba má zadovky Hitteovy soustavy. Pevnosti srbské jsou mimo dla
starší soustavy vyzbrojeny 42 dly velké ráže soustavy Canetovy. V roce

1880 nakreslil mapy pro celou zemi v míe 1 : 75.000, práv tak jako

v Rakousku, srbský generální štáb.

Armáda španlská.

Dle »Anuario militar« pro rok 1899 skládá se španlská válená
moc po zhoubné a nešastné válce španlsko-americké z následujících

pluk :

Stálé vojsko skládá se z 56 adových pluk pchoty, 4 regionálních pluk
Balearských, 2 afrických pluk, 20 mysliveckých prapor, trestného pra-

poru v Melille, 2 regionálních pluk na Kanárských ostrovech, 28 pluk
jízdeckých, 1 škadrony na Balearech, jedné v Melille a 1 na Kanárských
ostrovech, 14 dlosteleckých pluk, 11 prapor dlostelby pevnostní,

') ísla v závorce znamenají sílu ve válce.

40*
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4 zákopnických pluk, 1 pontonierského pluku, 1 železniního pluku a

1 telegrafního praporu, dále pak z jedné vzduchoplavecké setniny.

K armád mimo to náležejí halapartníci, královská škadrona školní,

karabin níci a civilní garda jakož i zembranecké setniny v Ceut a

Melille.

Dle »Anuaria« ítá armáda muž: pchota 111.409 muž, jízda

15.903, dlostelba 15.484, inženýi 7.204, vojenská správa 1.886, vo-

jenský zdravotní sbor 1.260, miská brigáda 1.260, dobrovolná milice

na Ceut 59 muž; civilní garda ítá 18.140, karabinníci pak 14.156.

Vše dohromady 187.029 muž, z kterých jest 153.917 bojujících.

Co se dstojnictva týe, ítá španlská armáda 5 generálních kapi-

tán, 44 generálních poruík, 72 divisních a 128 brigádních jenerál,

dohromady ítá španlská armáda 303 generály.

Dstojník má generální štáb 250, halapartníci 40, pchota 7.513,

jízda 1.755, karabinníci 623, jenerální štáb pro pevnosti 50, pro vojen-

skou správu 971, léka 638 a lékárník 114, atd. dohromady 16.214
dstojník a úedník.

Záložní armáda skládá se z 56 pluk záložní pchoty, 14 záložních

jízdeckých pluk a 8 pluk záložní dlostelby.

V celé armád španlské nachází se 500 generál, 23.599 placených

dstojník a úedník, pak ješt 957 neplacených, dohromady všech

25.056; pod prapory nalézá se 187.029 muž. V první záloze nachází

se 55.000, v druhé záloze nachází se 122.000, tak že celá španlská
armáda ve válce ítati mže, napne-li celá zem veškeré své síly,

364.000 muž.



úvahy a kritiky.

Ernst Brausewetter, Finnland im Bilde seiner Dichter und seine

Dichter. Berlin & Leipzig 1899.

Úelem knihy Brausewettrovy jest vzbuditi porozumní pro boj

Finska za politickou samostatnost a za svéráznost kulturního života. ást
prvá obsahuje všeobecný úvod, ást druhá anthologii z finské literatury

v pekladech.

Finové náležejí ethnograficky k finsko-ugrickému kmeni, k nmuž
také Maai se poítají. Švédové v 12. a 13. stol. je pokestili a zídili

ve vévodství. Odtud zem trpla nejen nadvládou švédskou, nýbrž i boji,

které se v ní — mezi Švédskem a Ruskem položenou — mezi obma sou-

pei odehrávaly. Pokoj jí nastal teprve, když r. 1809 Švédsko bylo nuceno
postoupiti ji Rusku. Tenkráte také car Alexandr I. slíbil Finsku politickou

i národní samostatnost. Od té doby Finové požívali klidu a pracovali

o svém kulturním povznesení. Dnešní kultura jejich není ani století stará;

až do poátku 15. století vládla ve Finsku švédština a s ní kultura

švédská. Jenom obecný, venkovský lid mluvil finsky, intelligence byla

pošvédštna.

Záblesky nového života poaly se jeviti ku konci století osmnáctého.
Jako u nás, poalo se také ve Finsku se studiem starovku a domácího
básnictví. R. 1831 založena byla na podnt jazykozpytce Eliáše Lonnrota
»Finská literární spolenost*, kdež vlastenecké kruhy našly pevné pdy
a podpory. tyi léta potom vydán byl Lonnrotem slavný národní hrdinský

epos »Kalevala«, po nmž nedlouho následovala »Kanteletar«, sbírka ná-

rodních písní finských a založení asopisu spolenosti »Suomi« (zzz Finsko).

Odkrytí mohutné poesie národní nemohlo jinak nežli mocn psobiti
na probouzející se nacionální cit Fin. Díve odstrená a pronásledovaná

finština stala se najednou milákem intelligence, a selský lid, díve ne-

všímaný, vzbudil pozornost literát. V tuto dobu mocného vzmachu zrodil

se nejvtší a nejhlubší básník F^inska Jan Ludvík Runeberg (1809— 1877).

Poesie jeho, jakož vbec celá literatura finská té doby, charakterisována

jest vášnivou láskou vlasteneckou.

Zárove se národ také politicky pozvedá. R. 1800 Snellman, filosof

a politik, dosahuje odstranní zákazu finského jazyka. Poínají býti za-

kládány školy s vyuovacím jazykem finským. Mezi literáty vznikají ne-
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shody. Jedni obávají se vzmáhající finštiny a prohlašují švédštinu za

spisovnou e Fin (Svekomani), druzí žádají ec lidu (Fennomani).

Za dnešních dn s pokrokem kultury tlaí se do pedu vedle snah

vlasteneckých také jiné otázky. Karel A. Tavaststjerna klade v jednom

svém román otázku: »Netrpíte zde v tom dusnu ?« a odpovídá: »Hynu
tím — ale tak je tomu všude ve Finsku, následkem vného míru ve

vzduchu jest ten dým hustý až k zadušení. Práv ten proklatý veerní

mir, který nad celou zemí ve dne v noci spoívá, vzdor všemu jazykovému

hašteení a pokoutnímu patriotismu, ten mír je to, který mne roziluje.*

Dnešní Finsko nespokojuje se již jen bojem politickým, volá po hluboké

práci kulturní.

Pkná je ta kniha Brausewettrova. Ale komické jest, že o Finsko

Nmcm tolik jde, kdežto sami jiným národm jsou horší Rusv i Švédv.
H.

Nové spisy.

Školní knihovna dl nmeckých a francouzských.
Výbor z nmeckých a francouzských spisovatel doby nové ku etb školní

i domácí na školách stedních. Dle požadavku nových uebných osnov

poádá Leander ech, editel zemské vyšší realky v Novém Mst.
Svazek II. : Contes populaires franpais. Pohádky. Prostední
školy eské s poznámkami a slovníkem vydal Josef Kubín. Tel.

Knihkupectví a nakladatelství Emila Šolce. — Stoika Epikteta ruko-v mravních nauení. Peložil prof. Frant. Drtina, za 90 h. (Prvé

íslo nové sbírky Laichterovy »Otázky a názory«.) — Obchodní a

živnostenská komora v Praze v prvním plstoletí svého trvání

1850-1900. Sepsal dr. Josef Gruber, 1900. — Henoch, Einleitung der

Brochure »Das Wesen des Antisemitismus* von Dr, H. Graf Coudenhove,

1901. — O kouení. Pro mládež i dosplé sepsal K. Kálal. Za 8 h. —
Úinky lihových nápoj. Pro mládež i dosplé sepsal K. Kálal.

Za 12 h. (Oba spisky vyšly nákladem »Holubova Uitelského Rádce«,

hodí se velmi dobe k pouné agitaci.) — Žycie Apulejusza Plato-

czyka z Madaury. Przettomaczyt, rozebrat i objasnit prof. M Kawczyski,
Krakov, 1901. — Uber Museen des Ostens der Ver. Staaten
von N. -Amerika. Reisestudien von Dr. A. R. Meyer, 1900. — Slo-
vensko. Prémie Um. Besedy za r. 1901. — Prof. J. Pražák, Rakouské
právo ústavní. I. Ústava obecní, 2. vyd. 1900. — Dr. C. M. Cypkin,

Ženskij vopros. Sociolog, etjud. Moskva, 1900. ~ Slovanská knihovna
redakcí Ad. erného I.: Slovanský sjezd v Praze roku 1848.

Napsal dr. Zd. Tobolka. 1900. Za 3 Kor. - Prof. R. Dvoák, ína,
1900. — Pathologie a therapie nemocí vnitních. Sestavil

a sepsal prof. J. Thomayer. 2. vyd. 1896— 1897. — Naše menšiny
a smíšené kraje na eském jihu. Napsal Ant. Hubka. Za K 3"00.

1900 (Knihovna Samostatnosti). — M. Zdziechowski, Szkice lite-

rackie. Varšava, 1900 (Sienkiewicz — neoidealism franc. — Edvard
Schuré — katolicism a proudy náboženské v literatue — idea boha
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v umlecké tvorb — spor o krásno — nmecký romantism a polská deka-

dence). — Zdravotnický slovník. Pouení o vcech lékaských.

2. vyd. Redigují prof. Chodounský a Thomayer. — esko-nmecký
slovník. Za pomoci etných odborník sestavuje prof. J. Herzer. Ses.

po 80 h. u J. Otty. — Jednota Bratrská v prvém vyhnanství
(1548-61). Sepsal J. Bidlo. (Histor. bibliotéky . 2.) — J. V. Prášek,

Djiny starovkých národ východních. I.: od prvých poátk
po vznik staroorientálských velmocí. — Dr. Kadlec a Heller, Nmecko-
eská terminologie úední a právnická. (II. díl: nm.-eský.)
— Idealism a realism v pírodní vd. Sepsal prof. F. Mareš,

1901. Za 10 Kor. — Makedonská otázka, dr. L. Niederla, otisk

z C. Revue, 1901. — Zdravotnictví veejné a lékai obvodní.
Zkušenosti venkovského lékae vypravuje Dr. Leopold Batk. — Vlasti-
vda Moravská. II. Místopis Moravy. Vydává Musejní spolek v Brn.
Díl I. místopisu : Brnnský kraj. Redigují Fr. J. Rypáek a Fr. A. Slavík.

Buovský okres, napsal . Kramoliš. V Brn 1900. — Výminek. Úvaha
agrárn-politická. Napjal Dr. Cyril Horáek. — Moravská zízení
zemská. Napsal Jindíich Dvoák. — Jiidische Realpolitik in

Oesterreich. Ein Vademecum fur ernst Denkende. Von Dr. M. Rosen-

mann, Bezirksrabbiner in Floridsdorf. 1900. — Moravské mlékárny.
Statistické poznámky k vývoji mlékaství na Morav. Napsal Jan Máša.
1900. — Vypovídací právo obce. Napsal Jakub vSoušek, c. k. okr.

komisa v ministerstvu vnitra, Víde I., Judenplatz. (Spis lze obdržeti pouze
u spisovatele pod udanou adresou za cenu 2 Iv za vázaný exemplá, poštou

za 2 K 20 h.) — Die Succession in die gráflich Kaunic-
sche Secundogenitur Jaromi c. Genealogisch - kritische Studie

von Dr. Vinzenz Pinsker, Advocaten in Wotic. 1900. — Dje Žid
v ("echách. Dle pramen strun sepsal rabín Adolf Stein v Radnicích.

1901. — Životem k ideálu. Literární vzpomínky a skizzy od Frant.

Kvapila (1888-1899). 1900. — Misya Košciuszki do Paryža w r. 1793.

Napisal Wl. M. Koziowski. Lwów 1899. — Snahy a cíle pokroko-
vého hnutí v uitelstvu moravském. Napsali dvrníci pokroko-

vého hnutí uitelstva moravského. Výtžek se vnuje organisanímu fondu.

Za 60 h. — O ochran oka. (Lidové rozpravy lékaské.) Napsal prof.

dr. J. Deyl. (Za 60 h.)



ZPRÁVY.

Slovensko po dlouholeté pasivit úastní se zase voleb do snmu
navrhnouc své národní kandidáty. Píprava k volbám byla až dosud ne-

dostatená. — n.

Alkoholism a slovenská representace. Je obecn známo, že

alkoholismus je nejvtší chorobou Slovenska. Proto pekvapuje zpráva,

že na dubnovém sjezde proti alkoholismu ve Vídni nebyl krom dra Blaha

z celého Slovenska nikdo. Národ se alkoholem hrub degeneruje a vdcm
národa nepipadne jíti za pouením, jak národ z nejtžší choroby léiti.

Ale není dost. Hlas v . 10. žaiuje, že slovenské asopisy sjezd vbec
umlely; Salvovy Slovenské Listy mly krátký referát, jinak nikde ani

slova. Jak si tento úkaz vysvtlit? etná inteligence a mnozí lenové

rodakcí sami v alkoholu vzí. Ubohé Slovensko !

— n.

Doktor vd technických. Od studijního roku 1901—2 mohou
podle císaského naízení absolventi technik ucházeti se o hodnost doktora

vd technických.

III. sjezd eských pírodozpytcv a lékav od 25. do

29. kvtna 1901 r. v Praze. Vdecké snahy III. sjezdu eských pírodo-

zpytcv a léka došly píznivého ocenní i se strany vládních kruhv.

Organisaní výbor podal na poátku své innosti žádost za povolení vládní

subvence. Žádost tato byla v tchto dnech c. k. ministerstvem kultu

a vyuování pízniv vyízena a k úelm sjezdovým poukázáno k výplat

2000 korun. Sjezd tší se neobyejné pozornosti i zahraniných našich

krajanv. Není již pochybnosti, že stane se dostaveníkem nejen pírodo-

zpytcv a léka ze zemí eskoslovanských, nýbrž i z dálné ciziny z Chor-

vatska, Švýcar, Nmecka, Ameriky a j. sjedou se u nás a stisknou si na

domácí pd ruce krajané. Tím vtší povinností domácích kruh jest

piiniti se, aby sjezd náš vyznl co nejimposantnji. Poet pihlášených

len sjezdu dosáhl sice dnešním dnem (18. IV.) ísla 550, zdá se nám
však u porovnání s intensitou a pílí, s jakou naše vdecké kruhy chopily

se práce, a pihlásili ve krátké dob 225 themat, o nichž Przeglqd lekarki

v Krakov v ísle 15. velmi pochlebným zpsobem se vyslovil, není dosud

pimen vysoký. Pihlášky sice každým dnem rostou, ale bylo by si

páti ješt rychlejší tempo. Organisaní výbor prosí, aby nebylo pihla-

šování odkládáno na poslední dobu. Podle potu pihlášených bude teba

uiniti nkteré pedbžné disposice, jako je volba sál ku pednáškám, dále

hlavn byty, proto je potebí, aby delší dobu ped zahájením sjezdu znal
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se pibližný poet úastníkv. Docházejí též oznámení, že neobdrželi n-
kteí pánové listiny informaní a ku pihlášení ku sjezdu potebné. Orga-

nisaní výbor prosí, aby byly ihned v takých pípadech reklamovány, a re-

klamace budou obratem pošty vyízeny. lenské píspvky pijímá docent

Karel Petr Kheil, Praha II,, Myslíkova ul. . 3. n., pihlášky ku sjezdu

doc, dr. Antonín Veselý, Praha I. Nábeží, 14. n,
, v

Klub pratel veejného zdravotnictví pro Cechy, Moravu
a Slezsko má ve svých stanovách mimo jiné též šíení levných lidových

letákv o dležitých otázkách zdravotnických. Jako 1 , íslo vydán v tchto

dnech leták »Deset lánk proti lihovým nápojm «, jehož autorem

je odborný léka nemocí nervových a duševních Dr. J. Simsa. Je žádoucno,

aby obce, továrny, spolky dlnické atd. se postaraly o rozšíení pouného
letáku toho do škol (možno též nalepiti na stnu), ^) mezi dlnictvo a oby-

vatelstvo vbec (hodí se též k nalepení na nároží na ulicích). Objednávky

vyizuje Klub pátel ve. zdravotnictví v Praze, Bojišt, hygienický ústav

lékaské fakulty. Cena výtisku 1 halé.

Výstava zdravotnická bude uspoádána o svatodušních svátcích

hygienickou sekcí III. sjezdu eských léka a pírodozpytc, jenž se koná
v Praze 25.— 29. kvtna t. r. Umístna bude výstava ta v místnostech

hygienického ústavu eské lékaské fakulty (Praha II., Bojišt), kamž se

nutno ve všech záležitostech výstavky obraceti. Pístupna je výstava ta

všem pedmtm zdravotnictví se týkajícím ze všech odvtví hygienj'-:

hygieny mst (plány, modelly, pojednání, diagramy atd.), hygieny prmy-
slové, školní, hygieny potravin atd. atd. Poplatek bude nepatrný, jen ku
krytí nákladu na instalaci. Autoi, resp. nakladatelé spis a spisk do

oboru zdravotnictví spadajících žádají se o propjení, resp. darování do-

tyných publikací, ježto též eská literatura zdravotnická má býti vystavena.

Klub pátel veejného zdravotnictví konal svou ustavující schzi
dne 28. bezna t. r. v hygienickém ústav v Praze.

Výbor zvolen takto : Pedseda prof. Kabrhel
;
jeho námstek profesor

J. V. Hrázký, t. . rektor eské techniky
;

pokladník dr. A. Štych, uni-

versitní assistent
;
jednatel dr. Stan. Ržika ; ostatní lenové výboru : ar-

chitekt F. Velich, iditel školy A. Mojžíš ; revisoi út : Ph. Mag. J.

.Štpánek, inženýr J. Vancl.

Ze stanov Klubu pátel veejného zdravotnictví vyjímáme:
innost klubu vztahuje se na království eské, markrabství Moravské

a vévodství Slezské. Klub má právo zakládati kdekoli v tchto zemích

odbory.

Úelem jeho jest: a) býti stediskem tch, kdož se v tchto zemích

zabývají otázkami veejného zdravotnictví — na poli vdeckém nebo tech-

nicko-praktickém nebo konen jako interessenti sledující soukrom ešení
problém zdravotnických — v nmž by se zejména projednávaly asové
otázky praktické, spadající do oboru veejného zdravotnictví; b) šíiti zájem

pro otázky ty a správné názory o nich též do širších kruh.
Prostedky k dosažení úelu toho jsou : a) schze lenské s ped-

náškami a rozhovory, po pípad b) schze veejné, c) šíení vdomostí
a zásad zdravotnických tiskem, d) podporování rozvoje veejného zdravot-

'^ Pro nalepení na stnu navrhujeme listy s velikým tiskem. Red.
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nictví podáváním resolucí o aktuálních otázkách zdravotnických na kompe-
tentní místa.

Klub má právo konati své schze ve všech místech onch zemí, na

které se innost jeho vztahuje. Klub vybízí své pátele mimopražské, aby
co nejhojnjším zakládáním místních a krajinských odbor — teba o sebe

menším poctu len — v jednotlivých vtších mstech podporovali snahu
rozšíiti práci v oboru zdravotnictví po vŠech zemích eských.

Odbory tyto tvoí zvláštní filiální spolky a každý odbor musí si tedy

zadati stanovy k píslušnému místodržitelství a teprve po jich schválení

se mže ustaviti. Znní tchto stanov uruje ústední Klub.

Program pokrokové a lidové mládeže slovinské. Mládež

slovinská mla v Lublani dne 12. záí 1900 a 1. ledna 1901 schzi a svo-

lavatelé jejich vydali te k mládeži poslání (Kaj hoemo i Poslanica slo-

venski mladini, 1901). Program napsán pod vlivem eského realismu, je

to program kulturní a specieln se rozbírá liberalism, klerikalism a socialism.

Peklad Drtinovýcn »Ideál výchovy« (z >^(;)su«) zakonuje užitenou práci.

Mezinárodní e Esperanto. Úplná mluvnice a cviebnice se

slovníkem esperantsko-eským a esko-esperantským. Sestavili dle autora

Dra Zamenhofa ejka, Rílík, Holub. Nákladem ejky v Bystici pod Ho-

stýnem. Cena 2 K.

Výhody, které by plynuly ze zavedení dorozumívací ei mezinárodní,

pivedly mnohé jazykozpytce k tomu, že vytvoovali ei neutrální, zbavené

gramatické pítže.
Svého asu šíil se Schleyerv Volapk. Od roku 1887, kdy dr.

Zamenhof ve Varšav vydal svj systém mezinárodní ei, pichází Vo-

lapiik k zapomenutí. Pi-íina, pro z eí mezinárodních se Esperanto nej-

více rozšíila, leží v povaze tvorby jazyka. Kdežto ve Volapiiku jsou

tvoena slova a tvary libovlí autorovou, je tvoení ei Esp. dáno pod-

mínkami pirozenými. Zamenhof zkoumal zákony, jakými se ei vyvíjejí,

a dle nich spracoval e. Tíni, že internacionální slova podržuje, pro jiné

vybírá kmeny, které jsou v živých eech nejužívanjší (patr — otec), a pí-

ponami, jež zase z vývoje jazyk bere (na p. píponou ist znaí se osoba,

jež se ím zamstnává : botist obuvník), dosáhl velmi znaného zmenšení

slovního. Pravopis je fonetický. Esperantisté, potem pes 5000, netvoí

sice spolenosti stanovami vázané, jsou však zapisováni do seznamu, který

vede a každoron vydává Zamenhof ve Varšav, tak že tvoí pece — beze

všech formalií — jakýsi celek, podobný jiným internacionálním koresp.

spolkm. Nauiti se Esperantu lze velmi snadno.

Tolstoj píše, že »po plhodinovém studiu ne-li Esperantem psáti,

tedy aspo voln ísti mohl«. Literatura ei Esperantu tvoí nyní pes
130 ísel. Krom toho jsou vydávány v Esperantu asopisy » Lingvo inter-

nacia« v Uhrách a »L'esperantiste« v Paíži. Vedle tchto pinášejí rzné
lánky esperantské i jiné asopisy spoleností mezinárodních. Ku propagaci

Esperantu jsou v nkterých zemích založeny spolky. U nás zakládá se

nyní »první rakouský spolek esperantist« v Brn. K.

Typy a lebky zloinc. Jak známo, jest Lombroso mínní, že

existuje uritý typ zlo i necky. Velmi pouný rozbor pedmtu toho

podal dr. Hopf v »Anthropologickém spolku« v Stuttgarte. Jeho vývody
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jsou asi následující: Pokusy, poznávati ze zcela uritých tlesných znak
zloince, nejsou nové, jak již z rozliných lidových výrazv (obliej ta-

škáský, šibeniní a pod.) a pedsudk, na p. proti ryzounm a bez-

vousým, zjevno ; a již Aristoteles a o se opírajíce arabští lékaovi

Avicenna a Lasis sestavili dosti patrný poet znak zlomyslných

a zloinných lidí, jež se vztahov^aly na ple a zejména na obliejové ásti

lebky. Na poátku minulého století vytknul známý léka a pírodozpytec

Gall novou theorii. Dle jeho mínní vytiskují se duševní vlastnosti na

povrchu mozku a mohou se rukama vyhmatati. La vater chtl duševní

vlastnosti poznávati na posunkové he. Ale žádný z obou ani jejich ná-

stupcové nedostali se k vlastnímu ustanovení fysiognomického typu zlo-

ince. Lombroso má, jak známo — za to, že jsou zloincové, kteí

jednají z vnitní nutivosti, kteí jednají zloinn bu pro nedostatený

vývoj morálního citu, jsou tedy íkajíc rozeni jako zloincové, nebo

mozkovou chorobou nutkáni bývají k zloinm (alkoholikové, epileptikové,

pološílení). Z nich ovšem zabírá rozený zloinec (Lombrosv »reo nato«)

hlavní zájem. Jest dle jeho názoru jedincem, jehož ethická organisace jest

utváena tak, že nemže a nechce pokušení odpírati. Jemu neschází soud

o tom, co jest pravé a nepravé, nýbrž zpsobilost, jednati dle svého po-

znání, mysl. Pro Lombrosa jsou tací lidé morální idioti, nepíetní a ne-

napravitelní. Vnjší znaky jsou: assymetrie lebky, špiatá hlava, létavé

elo, vynívající oboí, vynívající kosti jamové, vynívající horní elisti

a veliké, voluminosní dolní elisti. K tomu se druží: veliké, odstávající

uši, veliká ústa s tenkými pysky, husté vlasy a žádné vousy, a jako

fysiognomické znaky: šilhání a potmšilý pohled. Z toho Lombroso utváí

svj zloinecký typus a vykládá jej vývojov podle Darwina, pi

emž jde divným zpsobem zpt až na rostliny hmyzožravé.

Pi tom srovnává zloince s dtmi a pírodními národy a s lidmi

pedhistorickými. Za tohoto posledního pípadu prý tak eený atavismus,

reakce odrdy k pvodnímu tvaru, hraje hlavní roli. Pípadn podotýká

dr. Hopf, že srovnávání zloinc s dravými zvíaty (vzhledem k velikosti

dolní elisti) není pípadno, ponvadž zloinnou innost rozliných druh
tašká sotva lze uvádti zpt na silné žvýkání, které pokládáme za pí-

inu silného vývoje elistí u dravc. Také nemají všichni pírodní náro-

dové, nýbrž toliko jednotliví z nich, podobnost s našimi zloinci. Dále se

proti typu zloineckému bojuje s úspchem právníky a lékai na základ

statistiky, zvlášt ponvadž nkterá z tch Kainových znamení, zdá se, že

sounáležejí k jistým duchovým vlastnostem, které píslušejí netoliko zlo-

incm, nýbrž vyšší mrou ješt lidem duchov velmi vyvinutým.

Jest vbec pevný vztah mezi duševními vlastnostmi a pípadným
tlesným výrazem? Ano ! všeobecn, ale šetení sem hledící nesmí se

omezovati na zloince. Musilo by býti vyšeteno pi velikém pokud možno
potu lidí, pokud jsou spojeny s jistými tlesnými zvláštnostmi urité

duševní vlastnosti. Pi tom bylo by míti zetel, že onyno zvláštnosti ješt

trvají, any tyto vlastnosti mohou býti pokládány již za dávno zmizelé

výchovou a sebekázní. Vždy uinna zkušenost, že se jisté stavy (farái,

dstojníci, uenci) poznávají asto snadno po oblieji, ponvadž, jak zkuše-

nost dosvduje, duševní život se nejtrvaleji obráží ve výrazu tváe. Tato
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krimináln anthropologická studia mají veliký význam pro názory trestn

právní naší doby a jest je tedy stopovati s nejvtší opravdovostí.

Aby ustanovil rozdíly mezi lebkami zloinc a normálních lidí,

srovnával Pit ar d lebky 51 zloinc, kteí zemeli v trestnické osad
Nové Kaledonii, s prmrnými lebkami obyvatel paížských. Stálého roz-

dílu nemohl shledati, toliko vertikální index lebek zloineckých jest po-

nkud vyšší, t. j. jinými slovy, zloincové mli ponkud více mozku nežli

normální lidé. Také mezi lebkami zloinecl<ými byly rznosti. Nkteré byly

dlouholebé, jiné širokolebé ; nkteré byly prostorného obsahu velikého, jiné

malého. Rznosti ty se srovnávají naprosto s rznostmi u lidí normálních.

(Jahrbuch der Naturwissenschaften 1899— 1900.) K.
Devatenácté a dvacáté století. Na rozhraní dvou století iní se

rozliné úvahy, pohledy nazpt v minulý uplynulý vk a výhledy u vk
nastávající. Známý hrab Mo n t al em b ert, šlechtic francouzský rodem
i duchem, z pedních bojovník pro zájmy katolické ve Francouzsku i mimo
svOu vlast (* 1810, f 13. bezna 1870), který prohlášení papežské ne-

omylnosti pokládal z-a velikou chybu pro zájmy eené a proti nmu na

smrtelné své posteli protestoval, srovnával ped ticeti temi lety již p o-

átek a konec devatenáctého století. Srovnání to, psané ne-

dlouho ped smrtí autorovou, pro námitky rodiny jeho nebylo uveejnno
Teprve P. Hyacinthe Loyson uveejnil je v »Bibliothque universelle e

Revue Suisse« (187G). Podáváme jádro z pojednání u nás málo známého
Šunt, šunt Lachrymae rerum et mentem mortalia tangunt. Je však

dvojí smutek: mužský a staecký neb chlapecký. Onen jest hrdý a dstojný
vzniká z pirozenosti vci a zkušenosti života. Jest vlastní duším slušným

a neporušeným, neodzbrojuje muže, nýbrž jej posiluje a iní jej k boji

obratným. Tento záleží v mrzuté, rozhoené nálad, která svt svou kletbou

a svými výhržkami unavuje, aniž jej obrací, ba aniž jej leká. Zoufale

a zbable vyznívá tento duševní stav vysílením a zmalomyslnním. Smíni-li

již o sob mluviti, rád dávám tomu, že tato nicotnost lidských podnikv
a nadjí mne osobn naladily smutn pokud možno a dovoleno. Nad ím
bych .'^e mohl ješt radovati ? Ani má strana, ani mé vlastní názory a ná-

mahy, ani moji pátelé nepronikli v té vci. Jsme všichni poraženi, upa-

dali jsme z porážky do porážky. A pes to nemohu se ubrániti nepe-

možitelné dve. I pohled na boje, boue, ztroskotání lodí, jakžto doznává

naše dnešní spolenost, vyluzuje ze mne vzkik odvahy a nadje. Kdo mi

mže uiniti z toho zloin, vím-li a doufám-li, dokud jsem odsouzen žíti,

a dívám se na triumf všeho toho, co se mi protiví? A kdo mže býti

v takové dve mén než já interesován ? Budoucnost není pro mne více

illusí, ani mi nemže podávati njakých šancí. Stáí jest pede mnou a já

se vracím práv od bran smrti, abych se — budte bohu díky — zase

k nim navrátil, už na vždy. Není mi více poteba zajišovati si souhlas

jmých, šetiti stran nebo honiti se za popularitou, které jsem ostatn nikdy

nehledal ani nenabyl. Moderní spolenost, jejímžto zástupcem jsem se tu

ondy velmi zbyten inil, nemže mi dáti nic, jako mi nedala nic stará.

Nic jí nejsem dlužen; ta troška, co jsem zde platil, byla ddictvím po

mých otcích a tedy staré spolenosti. Jsem tedy úpln nesúastnn
;
jsem

ješt upímnjší nežli neinteresovaný, nebo eknu strun a bez okolk,

co pokládám za správné.
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Vím pevn v budoucí, ba již nynjší vítzství dobra nad
zlem. Tu víru budu vyznávati až do posledního svého dechu a hlásati ji

netoliko z poctivosti, nýbrž také z lásky k bližnímu, z oné bratrské a

otcovské lásky, kterou jsem povinen sob rovným a svému morálnímu

a duchovému potomstvu. Byl jsem jednou mlád a nezapomenul jsem
;
ješt

cítím ozvnu onoho žáru, onoho vytržení, s kterým jsem obdivoval a chápal

dobré; ale též ozvnu pozbývání odvahy a hokosti vi triumfu lži a zla

Vím velmi dobe, že vznešená a upímná duše, která se nechce uspokojit,

obyejným žírem požitku a otuplými illusemi, vím velmi dobe, že srdce

a ctnost mladých lidí jsou žádoucí víry, jistého vnitního osvícení,

které jim pomáhá v boji proti klamm života a ošklivosti, již boj ten

nám vlévá.

Práv tak mládež, která po nás bude následovati, která na nás za-

pomene, dá nám, aniž bude tušiti, za pravdu a pomstí nás ; onaf jest, již

bych chtl upokojiti, osvítiti, posíliti. Jí bych chtl vlíti onu dvru, onu

ilou radost, bez kterých se v tomto svt nepoídí nic opravdového a

trvalého. Jí bych chtl až do své smrti íkati a opakovati : naše století
má takovou cenu jako staletí pedchozí, a považováno
všechno všudy, nevdl bych žádného, jež by zasluhovalo,
aby mu byla dávána pednost.

Právem náš ctný a veliký biskup z Orleansu (Dupanloup) vyslovil

:

iní se bezpráví, osouje-li se naše doba. Moderní duch doby donucuje

vlády, a chtí a nechtí, býti proti církvi spravedlivjší ; odklizuje veliký

poet pedsudk, které nedávno omezovaly její innost. Z hloubí srdce

svého se církev tší všude, a ješt tak mnohého jest si páti a do leceho
si stžovati, že vidí pece vládnouti lepší zákony, mírnjší správu, že malý
muž požívá lepší ochrany, chudobný vtší podpory, že otrok se stal

svobodným.

Co se mne týká, klaním se na bolestném svém loži pln úcty minu-

losti, ale dávám také její právo pítomnosti a ze zdálí pozdravuji budouc-
nost. Vítám pokrok, pravý pokrok, a jest tak — jakož bude vždy —
spojen s tisícem omylv a nedopatení: pokrok je tu, bohat, pebohatý
od nesmírných a nepedvídaných dobrodiní pro boží tvory. Vítám vždy
ješt nepostaující, ale pece mnohem stejnomrnjší rozdlení pozemk,
statk a národního blahobytu. Vidím vypínavost bohatých a mocných této

zem ješt dosti asto jeviti se zpsobem nevraživým a nesnášelivým, ale

pece zcela jinou mrou zdrželivou a oznaovanou nežli za dob sv. Lu-
dvíka ; vidím otroctví, hrozný a nenorozumitelný osud tak mnohých dle

obrazu božího stvoených lidí zrušeno, pro blaho ernochv i bloch.
Vidím svobodu ješt namnoze potíránu a hlavn vinou jejích vlastních

pedních bojovník kompromitovánu a zadržovánu, zejména ve Francouzsku,
které by mlo býti pece její kolébkou a neporušitelnou svatyní: a pece
je jisto, nekonen jisto, že svoboda brzy v Evrop jako v Americe zví-

tzí. Již vidím infamie, pronásledování, hromadné proskripce, deportace,

pobrání majetku, všechno to vci, které bývaly jednou všední, zapovzeno
až na Rusko — jen v nešastné nesmrtelné Polsce se ješt udržely. Vidím
náboženství, a ješt daleko jest toho, aby vykonávalo
vládu nad myslemi jemu v budoucnosti urpenou, pece lépe
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známo, vrnji milováno, poctivji obsluhováno nežli za dn své mladosti

a zejména za dn mládí našich otcv. Vidím konen a dívám se s po-

divením, jak celé lovenstvo, a jest ješt daleko toho, ím by mohlo
a mlo býti, pece daleko mén bývá vykoisována, mén utlaováno, že

se s ním mén špatn zachází, že jest mén zkaženo nežli v kterémkoli

století pedcházejícím.

Budoucnost ukáže, mám-li pravdu — qui vivra verra. Pokládám za

nepopiratelné, ba také za nepopené, že náš náboženský a politický svt
roku 1868 má vtší cenu než r. 1800, ješt vtší než r. 1700 a pravd-
podobn také r. 1600. Zstame pi tom, abychom nemusili psáti celý kurs

djin svtových. Z toho iním závr, že dvacáté století bude se alespo
tolik haliti jako devatenácté. A tak odcházím s tohoto svta se slovem

Horácovým, jak je po obmn uvádí de Maistre : spem bonám certamque

reporto. K.

Trvalost plemen. Statistickými vyšetováními dokázáno, že kavkazské

plém se svými odrdami se bytn nemní. Virchow to tvrdil již po léta,

a znamenití zástupcové anthropologie se k nmu pidávají. Ješt nikdy

nebylo pozorováno, dí, že by se bílé plemeno bylo njak zmnilo, ani

plemena sama, ani odrdy. Jeden z nejvtších experiment, osídlení Austrálie,

dopadl ve smyslu trvalosti bílého plemene. Tak bylo také v jižní Africe.

V Americe je dokázána tatáž houževnatost bílé rassy a jejích variet ode

tí století. Když se také tvrdí, že Severoamerian doznal znatelné zmny
netoliko duchové bytosti, nýbrž i tlesných vlastností, tedy pece z nho
nepošlo individuum, které by se mohlo srovnávati pímo s rudochem. Není

ani v severní ani v jižní Americe nového amerického plemene. Velikolepé

experimenty, které byly uinny nevdom národy jejich putováním, za-

sahují ovšem teprve nkolik století, ale trvalost plemen jest už také do-

svdena pro tisíciletí egyptskými pomníky. Z rozliných období šedého

starovku, i z takových, které by byly pro nás pedhistorickými, zacho-

valo se vyobrazení tehdejších národ, z nichž i nováek mže znamenati

rozdíly plemen. Tu jsou vedle nepochybných negr také semité a arijci

vyobrazeni, ásten i barvami, ale není mezi nimi pechod. Vyobrazení

na tch pomnících blíží se asov k mladší kamenné dob stední a zá-

padní Evropy. Znaky plemen a odrd Evropy jsou ješt dnes tytéž jako

ped pti nebo šesti tisíci lety. Zduje se, to práv ukazují egyptská

zobrazení, netoliko povaha kostí, nýbrž zdují se také mkiny, jako

barva oí, vlas, pleti, tvary sval, tuku, chrupavky.

Protivníci toho názoru poukazují rádi k tomu, že okolí psobí s roz-

hodným vlivem na lidskou pirozenost. Lokální životní podmínky, závislé

na potrav a bydlišti, prý mají na vývoj kostry vliv ; to, praví, dokazují

soupisy branc všech zemí. Potrava psobí na výšku tla: pi špatné vý-

živ výšky ubývá, pi dobré jí pibývá. Bylo by zpozdilostí, pochybovati

o správnosti tch poetných a obezele stanovených pozorování. Ale nesmí

býti zapomínáno, že v každém lidském organismu se vyskytují trojí roz-

dílné vlastnosti, tém nezávisle na sob, vlastnosti individua, rodu a ple-

mene. Vlastnosti posléze eené nemní se po dlouhé doby.

By i vnjší vlivy trvají po generace, vlastnosti plemenné se tím

nemní, tupý nos se tím nestává orlím, a dlouhé kosti obliejové nerostou
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do šíe; pozmují se tím jediné individuální znaky, jako kolikost tuku,

mocnost sval, délka píšal, ale nic ze všeho toho, co jest uznáno za

speciální vlastnost plemene nebo odrdy. Tak jest i u zvíat. Jest nej-

jistjším výsledkem studia, že píroda vtiskne svým tvorm ráz druhu

a odrd hluboko, nesmazateln. Paleontologie jest plna doklad, že orga-

nické útvary zachovávají se po dlouhé doby nezmnny. Veliké úspchy
chovu zvíat — zdá se — že sice na první pohled podávají dkaz, že za

nkolik málo generací mže býti z dvou rozliných tvar skotu, ovce,

vepe a pedevším holuba, vytvoen íkajíc nový, tetí tvar. Ale je známo,

že takové nové tvary se zakládají toliko na hromadní nebo na rozliném

rozdlení tuku a masa a že jsou kolísavé. Také chorobné zjevy, jejichžto

ddinost po generace je prokázána, jako krvácivost (haemofilie), nebo

slepost barev a j., nemohou smazati znak plemene. Karakteristické vlast-

nosti zstávají tytéž a jsou jako staré ddictví nezmnitelné. Zvlášt je

tomu tak vzhledem kostry a útvaru lebky, uspoádání sval, cév a nerv.

Od tchto zjištných skutenin vycházeje KoUmann dle známých
lebek praobyvatel Evropy se pokusil zobraziti obliej tch starých osad-

níkv evropských tak, aby s:; íkajíc poznával portrét plemene a odrdy.
Dle tch pokus mže se s jistotou tvrditi, že již tehdy kavkazské plém
žilo v Evrop. To dokazuje lebka ženy, nalezená v Auvergnieru. Odrda,
kterou representuje, žila za kamenné doby v Evrop a dochovala se ddi-
ností až podnes a mže býti prokázána ve všech krajích evropských, jak

v tvaru ryzím, tak skížena dlouhoobliejovou odrdou kavkasana podobn
všude se vyskytujícího.

Pedstavíme-li si skutenost trvalosti evropského plemene —
i širokoobliejového i dlouhoobliejového — uvážíme-li dále, že plavovlasí

i hndovlasí, dlouholebí i krátkolebí jsou pvodu starého, stává se tím

srozumitelným nejen složení nynjších národ Evropy, nýbrž i nkteré

z djinných pochod vývojových. Nesíslní národové zanikli od doby ka-

menné, a to na všech místech. Naped národové doby kamenné sami, pak

národové doby bronze a železa až po národy Kelt, Gall a Germán,
Rek a íman. Týž rušný proces zniil staré Egypany, Peršany a Kar-

thagy, ale plemena a jejich odrdy zachovaly se nezmnny. Naproti ná-

rodm jsou odrdy a plemena nesmrtelnými. (Correspondenzblatt fur

Anthropologie. 1898, 1899. — Jahrbuch der Naturwissenschaften. 1899
až 1900.) K.

v
^esky Skansen v Praze. Nedávno proveden pkný in : obec

pražská a smíchovská zakoupily spolen rozsáhlé nádherné sady Kinského.
V nkolika hlavách najednou zrodila se stejná myšlenka, jak by se dalo

nejúelnji a nejskvleji jedné ásti tchto sad užiti. Podntem byl

proslavený Stokholmský Skansen. Myšlenka tato praví: zime v ásti
sad nov získaných eský Skansen, t. j. národopisné sady, v nichž by
byl zobrazen lid eskoslovanský se svými charakteristickými projevy ži-

vota. Zámeek, který je již v parku, dal by se upraviti snadno pro

sbírky národopisné. Nkolik vzorných staveb lidu eskoslovanského do-

dalo by jen celkovému dojmu sad malebnosti. Živá fauna a tlora po-

skytovala by návštvníkm nejen pknou zábavu, nýbrž mla by též svj
ráz paedagogický. tli jsme nedávno v tomto asopise, jaké procento
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dtí — zvlášt chudých — ve velikém mst nepoznalo z vlastního ná-

zoru neobyejnjší zjevy pírodní. Takový eský svt v malém by tomuto
nedostatku odpomohl. Naše uitelstvo a jiné korporace by zajisté své

podpory neodepely. eský Skansen byl by opravdu in velikého docahu
a významu. Jsme jím povinni svému lidu. Život vyšších vrstev máme
znázornný v nkolika museích. Zobrazme si úpln též život eského
venkova. eský Skansen by byl trvalým zachycením té svorné kulturní

práce, jejím pokraováním i rozšíením, kterou jsme provedli s takovým
prospchem na Národopisné výstav. id. F. A. vSubert dal již v zastu-

pitelstvu pražském podnt k tomuto inu. Snad brzy pijde týž návrh do
druhé korporace — zastupitelstva obce smíchovské. Doufejme, že tato

pkná a úrodná myšlenka najde pochopení u rozhodujících initel a bude
v brzku provedena. Smíme to doufati tím spíše, ježto se tím náklad na
úpravu sad nezvtší, nýbrž spíše zmenší.

Filologické listy obírají se naším lánkem » Staré gymnasium a

nová doba« (v . 6.). Ukazují, že Fischer v tom onom se dopustil

chyby a nelíbí se jim úsudek o klassických spisovatelích. Profesor Král

pímo se táže mne, pokládám-li Fischerovy charakteristiky eckých autor,

zvlášt Platona, za správné ? — Prohlásil jsem v témž ísle, ve kterém je

také kritisovaný lánek, že odpovdnost za lánky a rozhledy spadá na

autory; v prohlášení tom tuto odpovdnost pisuzuji také lánkm ano-

nymním a šiffrovaným. Pes to chci prof. Královi odpovdt ješt vcn

:

Omyl a chyb Fischerových, rozumí se, neschvaluji ; ale prof. Král ví, že

na p. výtka, inná Platonovi, neuinna jen Fischerem, nýbrž už astji

spisovateli rznými. O jiných výtkách mže být spor; jestli na p. De-

mosthénes je spisovatel skuten znamenitý. Že Fischer to ono vyjaduje

ponkud drasticky, mn nevadí. Hlavní vcí v lánku je, projevit souhlas

s reformní tendencí stedoškolskou — o míru té reformy a ráz její mže
být spor; prof. Král mže v Naší Dob nalézt lánek o vci od profesora

Foustky, lánek mnohem mírnjší — z toho mohl poznat, že Naší Dob
nebží o jednotlivé úsudky o tom onom klassickém spisovateli, nýbrž

o reformu našich gymnasií a zejména o to, aby duchaprázdný, srdcemorný

filologism nahrazen byl skuteným poznáváním svta antického, nikoli

jednotlivých nepravidelných eckých aorist. Pry s tím filologickým nimrá-

ním, pry s tím nekritickým a zpátenickým zbožováním všeho, co na-

psáno latinsky nebo ecky — to naše heslo. O to zajisté bží mn a prof.

Král už dovolí, aby Naše Doba o literární »vážnosti« (!) mla úsudek svj.

M.



Nkolik slov o hesle: „Svj k svému".

(Návrh.)

Obležení Olomouce, válka eského venkova proti nmeckému
mstu vedená s takovým úsilím pimla mne, abych znova pe-

mýšlel o hesle, jež napsáno na našem praporu.

Pod tímže praporem jako v Olomouci bojujeme i jinde.

A nejsme všude stejn silni, jako u Olomouce. Proto také se nám
nedaí všude stejn — nkde dokonce potkáváme se se znanými
ztrátami. Zdá se mn tudíž, že je nutná regulace našeho boje za

vymanní se z podruí cizí hospodáské nadvlády.

Všimnu si tedy našeho hesla, hlavn pokud potebuje boj za

n úpravy, pokud je teba doplnit a ucelit naše šiky.

Ježto však uvažuje se obas také o tom, zda má národ právo

užiti proti nepíteli tohoto hesla i nic — zmíním se i o tom.

Je jisto, že každý lovk má právo na svobodný život —
svobodný v mezích spravedlivé spolenosti. A jako každý lovk,
tak i každý národ má totéž právo. Samostatný, svéprávný a své-

rázný život v rámu nutné, spravedlivé jednoty státní a v rámu ve-

škerého lidstva, to jest cíl poctivé a spravedlivé snahy každého

národa.

Spojit práva jednotlivcova s právy spolenosti (ovšem také

povinnosti jednotlivcovy s povinnostmi celku) v harmonický celek,

nebo jinak eeno, spojit socialismus s individualismem, to umní
jehož je nevyhnuteln teba tm, kdo chtjí ídit národy.

Právo národa na samostatný národní život, na život co nej-

plnjší nemá žádných jiných mezí než stejné právo národv ostatních,

než právo spolenosti celé, i — což je konen jedno — právo

lidstva a lidské.

Jen potud lze národu spravedliv pekážeti v jeho snaze,

pokud smuje dále, než k sesílení a upevnní vlastní existence,

pokud tedy smuje k ujamování druhých.

NAŠE DOBA. R. VIII., . 9. 1901. 20. ervna. 41
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Není prospch lidstva v tom, aby nkterý národ pohltil n-
kolik ostatních — toho lidstvu neteba. O blaho jeho je lépe po-

staráno, když každý národ se rozvíjí na svých základech, dle své

pirozenosti. Jako vedle píliš velikých hromad zlata tvoí se ne-

zbytn propasti sociální bídy tak vedle pílišné mohutnosti národa

panovaného tvoí se propase bídy národa potlaovaného. První gene-

race národa odnárodovaného nevyhnuteln zakrují — nemohou se

rozvíjeti tak, jak by se rozvíjely na svém pirozeném základ, ne-

mohou se zdokonalovat, jak by bylo teba, a jak je konen také

povinností všech.

Tak škodí se celému lidstvu, když ásti jeho se násilím de-

generují, když se cizorodou mocí seslabují.

Je tudíž národ, jemuž se pekáží v cest za jeho cílem, jemuž

se nedopává, aby se zdokonaloval, nejen oprávnn, nýbrž i povinen

bránit se proti násilí, aby mohl tžit ze všech hiven, jež mu sveny,

aby byl »služebníkem dobrým a vrným« ve služb všeobecného po-

kroku. Každý pak, kdo staví se na této cest proti národu, je jeho

nepítelem.

Užívá-li tento nepítel své hospodáské síly, svého majetku —
práv také k tomu, aby národu v této jeho nutné cest pekážel,

není jiné obrany, než aby národ se hledl vymanit z podruí ho-

spodáské moci nepítelovy.

A tu jsme u hesla »svj k svému* v té podob, v jaké se nám

nyní nejastji jeví.

Nmci jsou tu nepítelem, jenž užívá u nás a na nás rychle

vydlaných penz k potlaování našeho národního bytí.

Jaký úel (hospodáský) má tu naše heslo? Sesílení, zdoko-

nalení našeho národního hospodáství, i vlastn hospodáské se-

sílení našeho národa.

Nmecký továrník (na p.) nmí naše dlnictvo, má vliv i na

obec, v níž bydlí a užívá ho na naši škodu. Co zbývá než postarat

se, abychom nemuseli své peníze jemu zanášet, abychom dostali

od našich výrobc vci, jež od nho jsme brali. Výhoda je pak

dvojí: Sesilujeme své výrobce a zachováváme národu »malé lidi«.

Práv proto však, že teprve zakládáme takové podniky, které

to umožují, mají jejich zakladatelé, a akcionái, a soukromí pod-

nikatelé asto tžké postavení. Jednak nebývá kapitál vždy nejvtší,

není dostatek vyškoleného dinictva, ale hlavn je silná konku-

rence starších, pevných firem cizích, které mají zkušenosti a ka-

pitál. Sníží ceny (mohou-li to), ale zaáteník toho vždy dlat ne-

mže.
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Je-li zaáteník tak silný a schopný, že hned z poátku mže
dávat zboží takové jako továrníci cizí — teba jenom upozornit:

má takové zboží jako továrníci cizí a je náš. Tu neteba ukládati

drazn povinnosti, není tu teba obtí — lidé si dají dosti snadno

íci. Ale vtšinou jsou naše zaátky slabší. Což tedy, nechat za-

kládání nových vlastních podnik ? To bychom se nevymanili z cizí

moci nikdy.

Proto se prohlašuje — Svj k svému. Kupujme a dávejme

dlat u svých, co jen mžeme. A z poátku musíme se pak spo-

kojovat i zbožím o nco snad slabším nebo dražším, chceme-li se

vymanit z moci cizího kapitálu. Potud žádá heslo »svj k s\'ému«

jisté obti. Pro tuto vlastnost nazval bych je nejvhodnji (dle mého
Zdání) národním clem.

Má také míti všechny vlastnosti dobrého cla. Ale nejlépe vy-

svitne podobnost obou, provedeme li si srovnání podrobnji.

Stát nkterý — eknme X — má slabé strojnictví — jeho

obanst\o musí kupovati stroje z ciziny. Ale stát má potebné su-

roviny (rudy, uhlí), má dostatek lidu, který nemá skoro co dlat,

mohl by tedy míti železárny a strojírny své ! Avšak není dosti veli-

kého kapitálu, není dobe vyueného dlnictva a chybí jiné ješt

vci. Nicmén rozumná vláda nechce, aby se peníze vyvážely ze

zem na vky — proto podporuje snad koncesemi a subvencemi,

ale jist také nutí lid, aby podporoval. Jak? Urí z každého cizo-

zemského stroje tak vysoký plat (clo), aby domácí podnikatel mohl

stait, ab\' stroje z ciziny pišly dráže než domácí. Tak se zajistí

domácím výrobcm odbyt a dlnictvu nový zdroj výži\'y. Clo vy-

bírá se tak dlouho, pokud nenastanou pomry takové, že domácí

prmysl i beze cla mže konkurovat s cizím. A to je také úelem
cla, pojistit domácí výrobu, pro niž jsou pirozen vhodné pod-

mínk}', která však na as potebuje z té neb oné píiny úlevy nebo

pomoci. Ovšem že musí vláda hledt, aby takoví prmyslníci

umle neoddalovali to, co pijíti má, odstranní cla. Nebo to, o
se clem zdraží cizí a tedy i domácí stroje — zaplatí lidé domácí

odbratelé. Proto je jen to clo rozumné, které se ukládá na vci,

jež v zemi možno dobývat nebo vyrábt s výhodou, s užitkem,

jakmile doasnou podporou (a takovou je i clo) náležit sesílí,

z nichž plyne prospch celku, ne jenom nkolika jednotlivcm,

a u nichž je nadje, že úleva a podpora jim poskytnutá nebude

pesahovat, nebude vtší než užitek z nich plynoucí — teba ovšem
užitek pijde až pozdji.

41*
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Tak je i pi hesle »Svj k svému*. Je to clo, které národ

dobrovoln si ukládá, aby si prmyslov a vbec hospodáísky po-

mohl na vlastní nohy. Na as tedy se musí odhodlat a musí roz-

hodn íci: Radji své a z poátku — dokud to nejde — mén
dokonale nebo snad o nco dražší —- pokud se naše podniky ne-

mohou upevnit. Ale jako stát i národ musí hledt, aby této pod-

pory nebylo od podnikatel, kupc, továrník zle užíváno, aby

pracovali, jak nejlépe mohou.

Proto se také musí dbát, aby obti lidu nebyly píliš veliké,

a tudíž aby se zizovaly zvlášt podniky, pro nž jsou takové pod-

mínky a pomry, že je možno poítat na zdar, když ne hned první,

druhý rok — tož pece na jistý zdar pi dobrém ízení, na skutené

zvtšení národního majetku a tím i jeho hmotné bezpenosti.

Podniky národní, které by bylo teba udržovat obmi nepo-

mrn velikými k jejich užitku, pispívaly by k ochuzování a ne

k obohacování národa. A potom, bude-li se dbát tchto pirozených

podmínek, ztratí i heslo svj k svému, to jest boj za jeho prová-

dní hodn mnoho své drsnosti, práv té, která je zbytená.

Že by který národ mohl míti na dobro všecko, nenapadne

nikomu tvrdit. Ale o tolik se má piinit: aby ml všecko co mu
svdí, eho je možno spravedliv, teba že bojem dosáhnout.

A tak je heslo svj k svému v nynjší podob, kdy totiž ukládá

ješt i ásten hmotné obti, doasnou pomckou, aby se národ

náš vymanil z cizího podruí všude, kde to jen jde. Ale práv

proto je také cílem hesla »svj k svému«, cílem tohoto národního

cla: sesílení domácího prmyslu, obchodu — vbec hospodáství,

a tím zajištní existence našich lidí, kteií jednak jsou niiceni za-

pírat svou národnost, zíkat se jí a krom toho získání nutné hmotné

síly, abychom svým žádostem a páním dodati mohli potebného

drazu.

Již z té píiny — jak tuším patrno — je teba, aby prová-

dní hesla nebylo ponecháno náhod, okamžikovému nadšení, ale

aby bylo ízeno z jednotného národního ústedí — národní rady,

ale skuten všeobecné národní rady, beze zbyteného lomozu. Jen

tak by bylo možno ídit zakládání podnik a naše vymaování se

z podruí cizích lidí co nejúelnji a nejúspšnji. Jen tak by se

dodalo této práci pevnosti, trvalosti a také naprosté solidnosti,

když by pod ústedím stály jednotlivé rady krajské, okresní, místní.

Ale této organisace, tohoto jednotného vedení je teba ješt

z jiné píiny. Boj za heslo »svj k svému« je boj je válka. Ve

válce užívá se s obou stran stejných prostedk — t. j. je dovoleno
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užívat stejných zbraní. Pakli se tedy my vyhýbáme nmeckým a

jiným závodm, nesmíme se divit, když Némci zase tam, kde mají

moc, jednají podobn. Kde jsou naši lidé slabší, trpí, kde jsou

Nmci slabší, trpí oni. V boji to jinak nejde, rány se rozdávají ale

také dostávají. Není vojny bez šrámu, slýchával jsem už jako

chlapec.

Také v boji o hospodáskou samostatnost svoji máme ran-

ných dosti. Všichni naši lidé trpící boykotem Nmc, vypovídáni

z práce pro národnost, již nechtjí zapít, vbec všichni, kdož trpí

provádním nmeckého svj k svému — jsou ranní v boji, jejž

vypovdli jsme si vzájemn s Nmci. Jsou-li ranni v boji ádn
vedeném, i užívají-li Nmci místo obyejných náboj koulí taska-

vých — nepadá pro to, na myslím, na váhu. Na myslím ?

Od jakživa je pravidlem, že ten, v jehož jmén se válka vede, je

povinen starat se o ranné a dle nynjších pravidel také o náhradu

tm, kdož válkou byli zvlášt poškozeni. Heslem svj k svému

vede se válka jménem národa. Národ tedy jako celek má se sta-

rati o své ranné, o ty totiž, kteí trpí válkou za usamostatnní

národa více než jiní.

Nelze tu namítat — obtí je teba — ovšem je jich teba ale

nesmjí se žádat od jednch pepjaté, od jiných tém žádné. Také

válkou trpí celá íše, ale pece nejvíce ti, kteí jsou bojištím nej-

blíže. A tm se dává náhrada proto, aby bemeno války bylo stej-

nji rozdleno — a snáze se neslo.

Nejvíce ranných a nejvíce ztrát bývá v pedních vojích —
které vnikly do tla nepátelského šiku. Tak i pi našem hesle tam

je nejvíce ztrát, kde naši lidé jsou vklínni v lid cizí. Což nemlo
by nám záležet na tom, abychom své ranné (lidi, kteiým hrozí

ztráta existence nebo kteí ji už ztratili pro národnost, vbec kteí

utrpli pohromu neb jsou v nebezpeí) zachránili, uzdravili, aby

neubývalo nám tolik bojovník, aby ozdravíce rozmnožili naše

ady a pomáhali vítzit?

Jménem národa se vede boj a jménem národa teba se starat

o jeho ízení, aby obtíže jeho nesly se co nejsnáze, aby ztráty byly

co nejmenší. A tu zase by bylo teba ústedí pro celý národ, jemuž
'

by podízena byla a s ním pracovala ústedí krajská, okresní, místní.

Ti, kdo jménem národa mluví, kdo jménem jeho vyhlašují boj —
jsou povinni se také o tuto vc postarat. —

Obtavost je dobra jen tehdy pro všecky, je-li všeobecná, t. j.

žádá-li na všech jen tolik, kolik mohou unésti, aniž by si trvale škodili,

žádá-li na každém tolik, kolik mže snésti tak, aby své síly nejen
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zachoval, ale jeŠt otužil, aby odíkání, které se mu ukládá, nebylo

na darmo. Napjetí je teba, ale jenom dobe napjatá struna dává

jistý, plný a istý ton, struna pepjatá — praská.

Vím dobe, že je dosti tžko — ba v našich pomrech hodn
tžko dáti této myšlence život, stlesniti ji. Ale povinností naší

pece jen je starat se o to. Dali jsme se do boje, máme si tedy

také býti vdomi jeho dsledk — a pokud jej chceme vésti, mu-

síme plnit veškery povinnosti, které klade na naše bedra. Kdyby

bylo dosti dobré vle a kdyby vdcové našich stran — a už gene-

rálové i jen setníci — a si zemští i okresní i místní byli schopni

souinnosti ve vcech národních, myslil bych si potebnou

k tomu organisaci takto: Ústední národní rada, rady zemské,

krajské, okresní s místními dvrníky. Rady by byly rozdleny

tak, že v každé by byli referenti pro všecky obory národního života

o njž se teba starati. Národní rada takto mínná by. podporo-

vala svým všeobecným, širokým rozhledem, svými inforracemi

naše svépomocné organis*ace (spoleenstva, záložny, družstva, svazy

zemdlských družstev, družstev výrobních) — mohla by jim všem

udávati direktivu a starala by se, aby innost jejich byla souladná

t. j. aby zamezovala nedorozumní tak astá, pokud není ústi-ed-

ního ízení, pokud každý voják bojuje zvlášt.

Že by takové národní rad bylo teba lidí ilých a hodn
ilých, je víc než patrno. V ní by mly býti vtleny rozum i \-le

národa. /. Svozil.



Školní výchova dtí málo nadaných.

Uvažuje a referuje E. Ržiková.

V našich obecných školách zapíše se každé 6tileté dít do I.

tídy, tlesn zpsobilé. Jeho duševních schopností nikdo ne-

vyšetuje. Ve tíd je pravideln mnoho dtí, tak že uitel si nemže
všímati jednotlivých individuí, musí postupovati jediné dle prmr-
ného prospchu žák, tedy ídí se prospchem žák prostedního

nadání. Pedstavme si nyní, že jest v takové tíd dít hodn ne-

chápavé, mžeme íci slabomyslné. Dít je samo sebou již málo

nadané a následkem toho i jeho píprava, totiž výchova do 6ti let,

obyejn menší a teba i daleko menší než je prmrn píprava

u ostatních dtí. Je tedy zejmo, že ve škole brzy zstává pozadu,

jeho nedostatky ve vdomostech stále rostou, ponvadž novým
poznatkm schází vždy pevná pda, k níž by pirostly. Škola snaží

se vc napraviti tím, že dít nechá tídu opakovati. Opakuje tedy

teba první tídu s dosti dobrým prospchem, potom postoupí do

druhé tídy, ale tam je zase postup uení pro nho píliš rychlý,

na konci se jeví prospch velmi Špatný, ale dejme tomu, že pece
není nedostatený, a dít jde do tetí tídy. Tam je již mezera jeho

vdní píliš velká, tedy opakuje zas. Tak uplynulo již 5 let od

jeho zápisu do školy a teprv mže vstoupiti do 4. tídy. I kdyby
nyní postupovalo zcela pravideln, totiž v jedné tíd bylo vždy

jen rok (což ale není pravdpodobno), tedy se nedostane do 14 let

dále než do 6. tídy a — ponvadž obyejn ve 14 letech dti

vystupují ze školy — jeho vzdlání je tím skoneno. Jeho vdo-
mosti nejsou znané ani pevné, z vyšších tíd úpln scházejí,

a nyní se má hoch neb dve živiti.

Až posud jsme si všímali intellektuální schopnosti slabomysl-

ného dítte, pokud záleží jen v jeho pirozenosti. Ale jsou ješt

jiné vci. Víme všichni ze zkušenosti, že takové dít je svému
okolí pedmtem posmchu a pohrdání. To má ovšem vliv na jeho
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sebevdomí a ohromný vliv na jeho mravní život. Docela snadno

se vyvine u takového individua nedvivost, vzdorovitost, potom

nenávist k lidem, která se jeví již ve škole v jeho pomru k spolu-

žákm, kteí svým posmškem byli vlastn první píinou jeho

mravní hniloby. Celý ten proces se opakuje, ale ješt ve vtších

rozmrech, když dít, ješt k tomu velmi pochybn pipravené

k existennímu zápasu, opustí školu, a nedivme se potom, jestli

se stane zloincem! Tak je vychovala lidská spolenost. Již z toho

je patrno, že náležité vychovám slabomyslných individuí je sociální

problém, který musí býti co nejdíve a co nejdraznji rozešen.

Pozorovali jsme dv hlavní chyby ve vychování slabomyslných

dtí, totiž neindividuální zpsob vyuování a vliv spolenosti nor-

málních dtí. Zcela pirozen dají se odstraniti tím, že se zaídí

speciální vyuování ve zvláštních tídách. Tím se také prospje

svdomitému uiteli, který ml ve své tíd slabomyslné dít, vidl

jeho nedostatky a mravní zkázu, která mu hrozila, a pi nejlepší

vli mu nemohl pomoci, tím také se odejme normálním dtem pí-

ležitost k úsmškm, kterými jen jejich duše tvrdla a zavírala se

ped utrpením bližního.

Nmci — pokud vím — byli první, kteí zídili pro své slabo-

myslné dti zvláštní tídy, resp. nyní zvláštní školy, krom pri-

vátních ústav. R. 1898 bylo v Nmecku 45 ústav a 33 tíd,

v Rakousku 5 ústav, 1 nkolikatídní škola ve Vídni a nkolik

speciálních kurs pro slabomyslné dti pi obecných školách

v Dolních Rakousích^). Roku 1899 bylo vyuováno v Nmecku
v 211 výpomocných tídách 4464 žák^).

První zaízení jsou zvláštní tídy. Jsou to vlastn jakési

paralelky s malým potem žák (na p. v Berlín 12 žák), kde

se pracuje s každým individuem zvláš. Uebná osnova je celkem

táž jako ve školách pro normální dti, ale postup uení je — jak jsme

již ekli — individuální, v každém pípad pomalejší než v obyejné

škole.

Dr. Heller (Zeitschrift fúr Schwachsinnige und Epileptische)

inil zajímavé pokusy, kterými chtl konstatovati míru únavy, zp-
sobené vyuováním u slabomyslných dtí, a shledal, že dti vy-

uováním mnoho trpí. Proto se odporuuje, aby byly denn co nej-

mén duševn zamstnány, a pedmty aby se stídaly v kratších

intervalech, než je dosud zvykem. V berlínských tídách jest vy-

^) Ósterreichisches Sanitatswesen 1898 : Hans Hild >Deutschland Hilfsschuleii".

^) Zeitschrift fr Schulgesundheitspflege 1899.
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uování denn pouze 2hod., na kterési soukromé škole stídají se

pedmty po Vg hod. ; obojí prý s píznivým výsledkem.

Uitelé do tchto tíd jsou vybíráni co nejpelivji, a zatím

bez zvláštních zkoušek. Speciálního vzdlání nabudou hospitováním,

krom toho jsou povinni navštvovati kursy pro správnou výslov-

nost v ei a pod. (Sprachcurse) a emeslnické kursy.

Cílem výpomocných škol je vychovati dít tak, aby bylo

schopno samostatn se živiti. Nkteré ústavy v Nmecku se sta-

rají o své žáky po propuštní ze školy. iní to pomocí zvláštních

spolk (vtšinou náboženské tendence), jehož leny jsou pedevším

uitelé ústavu neb školy a interesenti. Spolek se stará, aby mladík

neb dve byli vyueni nkterému emeslu neb vhodnému zamst-

nání u dobrého mistra, sám mistra vyhledává a i dále nad uen-
níkem bdí. Potebuje-li, podporuje jej i hmotn, dává mu odv
a pod., vždy je ochoten poraditi mu. Tak je hoch neb dve stále

ve spojení s ústavem, který mu dal první základ k možnosti poctivé

výživy. Ústav je laskavým pomocníkem ubohým tm mozkm a

zárove záštitou ped svtskou zlomyslností. Je jisto, že takový

pomr ústavu k jeho vychovancm musí na n psobiti velmi

pízniv.

Nyní je nejdležitjší otázka, které dti vlastn patí do výpo-

mocné školy a jak se o tom rozhoduje?

Byly shledány v rozliných ústavech a školách rozliné zp-
soby takového šetení, pece ale v hlavních momentech se shodu-

jící. Nám se zdá nejvytíbenjší postup, kterého užívají v Amstero-

dame v nov zaízené škole pro dti slabomyslné, nenadané a vbec
takové, které v obecných školách neprospívají. Uvádíme jej v krátké

zpráv.

Uitel dítte (na obyejné škole) — které nejmén rok vy-

uoval — vyplní tabulku A, kterou pipojujeme, a pošle ji zvláštní

komisi ustanovené starostou obce. Komise spolu s editelem vý-

pomocné školy vyplní tabulku B, dle níž se rozhoduje o pijetí do

školy, ovšem s náležitým ohledem na vli rodi.

Tabulka A.^)

Jméno dítte Kolikrát opakovalo tutéž tídu?

Datum narození Jakou má pam?
Kdy zaalo choditi do školy? . Nauí se tyádkové sloze na-

Ve které tíd jest nyní ? . . . . pam?
') Ob tabulky dle Zeitschrift fUr Schulgesundheitspflege 1900.
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Umí poítati? Do kolika? ....

Poítá též nazpt?

Jaká jest jeho schopnost pozná-

vací?

Zná barvy ? ne-li všechny, tedy

které?

Nauí se zpívati dle sluchu? , .

Pozná obrazy pedmt? . . .

na p. jednod. pedmt, jichž

se pi vyuování užilo? . . .

Který jest jeho temperament? .

Jest prchlivý?

Má záchvaty?

Mluví dobe?
Sedí tiše nebo iní mimovolné

pohyby ?

Jsou nkteré zvláštní píiny,

pro nemže býti ve škole?

(Onanie, mimovolné moení,

trapiské choutky etc). . . , .

Pro soudíte, že jest dít slabo-

myslné nebo málo zpsobilé?

Co lze vbec ješt o tom íci ?

Tabulka B.

Škola pro málo nadané dti v Amsterodame.

íslo Zpráva o

narozeném dne v

nyní bydlí

1., 2. Otec a matka (jména,

datum a místo narození)

3. Rodie
Ví-li se nco o náchylnosti

k pití, o nervových neb dušev-

ních chorobách, o samovražd,

zloinu, tuberkulose neb pod. .

4. Pedkové

5. Poboní linie píbuz

4. a 5. jako 3.

6. Kolik dtí mají rodie do-

tyného žáka?

7. Kolik dtí zemelo a kterou

nemocí?

8. Kolikáté dít jest žák? ....

9. Byla matka zdráva ve stavu

thotenství?

10. Byl porod normální?

11. Navštvovalo již dít školu

a kde?

12. Má porunika?

13. Jeho jméno a obydlí! ....

14. První as života dítte:

a) Mlo kee?
b) V kolika letech dostalo první

zuby?

c) Kdy se nauilo choditi?. . .

d) Kdy zaalo mluviti?

ej Kdy bylo istotné?

fj Mlo spalniky, spálu, záškrt,

mozkové afekce ?

15. Status praesens:

aj Celkový dojem, status phy-

sicus a psychicus

b) Tvar hlavy (objem, délka, ší.)

c) Barva vlas
d) Oi (barva, štrbina oní, po-

hyby, zítelnice)

eJ Uši (tvar, postavení boltc

pravidelné i nepravidelné)

/; Obliej (nos, ústa, rty, zuby,

patra)
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g) Vydrží dít klidn držeti na-

tažené ruce ?

h) Mže tiše státi, když má
nohy tsn u sebe, po pí-

pad též má-li zavené oi?
i) Mže kráeti do pedu i do

zadu, i se zavenýma oima ?

li) Má njaké zkiveniny pá-

tee?

1} Chyby ve výslovnosti?. . . .

m) Vidí?

n) Slyší?

o) Má pedstavu o ase ? . . . .

iní rozdíl mezi »vera« a

»zítra« ?

Ví, co jest msíc a týden ? .

f) Má pedstavu o prostoru ? .

Ví, co jest v právo, v levo,

naped, v zadu, nahoe, dole ?

Trefí ze školy dom? ....

q) Nakreslí jednoduchou figuru?

r) Rozeznává barvy ?

s) Umí základní druhy poítání

v oboru 10, 20, 100 neb i

pes 100?

t) Které nejznámjší ítance pro

obecné školy asi porozumí?

ti) Píše?

d) opisování

h) dle diktátu

16. Zvláštní pipomenutí

Z tabulek se dá souditi o duševní kvalifikaci dítte a dle toho

se zaídí jeho další vychování. Pipojujeme ješt s drazem, že pi
posuzování jest velmi dležito spolupsobení lékae (jak ostatn je

již z tabulek zejmo), ponvadž asto jen tlesná choroba stžuje

psychické pochody.

editel výpomocné školy píše o každém dítti po as jeho

pobytu ve škole urité poznámky a zprávy. Z nich a z obou ta-

bulek se dá souditi, eho lze asi od dítte v budoucnosti oe-
kávati. —

Konstatujeme ješt, že výsledky ve výpomocných školách

i ústavech jsou neobyejn píznivé.

Takovým zpsobem tedy je teba, aby se lidská spolenost
postarala o odstranní nebezpených individuí, které sama až

posud svým ádem si vychovává. Je dokázáno, že veliká vtšina
onch nešastných lidí, kteí plní naše káznice a vzení, byli

v mládí takové dti slabého rozumu, kterým nebyla nic platná

škola, která posud dbá jen prospchu mass. Zime nyní školy pro

n: ty nám dají skutené lidi, kteí budou — podle svých sil — také

užitenými leny lidské spolenosti.



Pehled vývoje sociálních djin ruských.

(Pokraování.)

2. Právní a hmotné promny života selského na Rusi.

Sthování. Daové spoutání sedláka. Pomšik a sedlák. Starousadlí a pobhlíci.

Zákaz sthování a pipoutání k pd. Poroba. Týrání lidu. Zmatek právních iád.

Majorát a sedlák panský. Prodej duší. Zákaz žaloby na pána. Robotní manifest 1861.

Stín}' jeho. Tídy selské. Samosprávný sever a jih: porobení jejich. Podušná da.
Snaha o sesoukromnní pdy. Bezzemci. Pehled.

V nejstarší dob nacházíme v Rusku ustaviný pohyb všeho

obyvatelstva daleko u vtší míe, nežli je to v záp. Evrop,
a ani tu nemže býti ei o trvalé usedlosti místní. Na Rusi

sthuje se šlechta ode dvora ke dvoru za službou, sthuje se lid

s místa na místo za živobytím. Zem hy\o všude hojnost a stavba

devných obydlí nevymáhala zvláštních obtí a námah. Vždy
i dnes sroubí sedláci jizbu za 3— 4 dny. Když však pinucena byla

knížata platit poplatek Tatarm, bylo teba dbáti toho, aby v as
sešly se peníze, i nezbývalo, nežli omeziti tuto pjlišnou volnost.

Sedláci na panství sdruženi byli v jakýsi druh rohotných setnin

a tu zapsáni (pismennyje Ijudi), tak že tím vázáni byli na vesnici.

Sthování jim nepopíráno, avšak pán V3'máhal, aby sthující postavil

za sebe náhradníka pro placení bern. Byla totiž da upoutána

na thlo i robotništ (jaglo) a ne na robotníka (jagleca), tak že

opuštním pozemku díl bern na pipadající museli platiti ostatní

a tím zkrácena vrchnost na svých dchodech. To trvalo až do

XV. stol.

Ve stol. X\T. b3di sedláci povinni vedle bern živiti ješt

knížecí úednictvo (služilyje Ijudi) tím, že tito dostali od knížete

/ oméstie k doasnému držení se všemi sedláky na nm usedlými.

Toto panství nebylo ddiné, bylo pouhou výsluhou na as služby.

Proto ani sedláci nebyli uvedeni v nový njaký služebný pomr,
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pouze dosavadní dávky placené knížeti odvádli pomšíkovi. Dále

však se kníže o n ani o pomšíka nestaral, jich pomr vzájemný

utváel se dle osobní povahy a pomr obou stran, nebo nebylo

vbec pi knížecí komoe orgánv, jimž by dohled na n mohl

býti odevzdán.

Ze se hledli pomšíci všemožn ujistiti svými lidmi a že

snažili se rozlinými zpsoby rozmnožiti své dchody, jest zcela

pirozeno a vysvítá z rozHných ustanovení, která nabyla postupem

asu právní platnosti. Aby mu nemohl sedlák snadno se odst-

hovati, pjil mu pán pi píchodu 2—3 ruble (dnes 120—300 r.),

po jichž zaplacení mohl se zase dále sthovati. Ale pi tehdejších

majetkových pomrech a pi povinnosti platiti nedodrzué bylo to

z pravidla sedlákovi nemožno. Le to bylo proti zájmm sousedních

pomšík, nebo každému se jednalo o to, aby ml co nejvíce

sedlák na svém panství, a proto všemožn lákal cizí poddané.

Tu chodili zvláštní najímai, kteí nemohouce dosáhnouti sedlák

výpovdí obcházeli toto ustanovení vybavením jich t, j. zaplatili za

n dluhy a platy pánovi a odvedli je na nové panství.

Kdo vydržel na jednom míst padesát a více let, zval se

starousedlíkem (starožilec), který stídav pecházel s pána na pána.

Jiní, kteí nevydrželi na míst, zavírali smlouvy s pánem na uritou

dobu, po jejímž uplynutí se toulají (brodjatsja) po zemi. Z opušt-

ného statku (jizba) stanoví vláda svatojirský úrok (požiloje), a kdo

[bez ohlášení se u pána odešel, byl stíhán jako pohéhlík (bglec)

[Soudn.

V krajích, které se kolonisovaly — na hranici s.epí a v stv.

lesích — bývalo mnoho pobhlík pijímáno beztrestn. To se

množilo od dob Ivana IV. Hrozného, tak že z bývalého knížectví

moskevského hromadn lid se sthoval. Ješt znanji se to usílilo

v dob zmatk (smutnoje vremja), tak že Boris Godunov, aby si

[získal šlechtu, zakázal vbec sthování i vybavením, výjimka pi-

fpouštla se jen, když sedlák pišel na panství stejn zámožného

;pomšíka, jako byl jeho pán. Tím mlo býti zabránno tomu,

'aby bohatí nepivádli na mizinu chudší šlechty. Le v mezivládi

nikdo se neohlížel na takové úkazy carské, každý hájil pouze svého

pzájmu
;
pobhlíky neml kdo stíhati. Utišením bouí upravily se

;i tyto pomry. Vešlo ve zvyk vymáhati na sedláku zvláštní dlužní

úpis (ssudnaja zapiš), jímž zekl se práva splatiti dluh a zstal

iza to navždy v pánov služb. Stejného cíle dosáhl pán, dovedl-li

[po pt let míti u sebe sedláka, aniž v tom ase vrchnost, od níž
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Utekl, se toho dovdla a soudn jej stíhala. Ponvadž se tento

pípad velmi množil, byla zvýšena doba úkrytu v XVII. st. na deset

let.

Upevnním tchto zvyklostí v zákonnou platnost hyne možnost

volného sthování a zdánliv dobrovoln lid pipoutává se k hrud,
stává se nuceným robotníkem, kde díve byl služebným, ale pece
jen volným sedlákem.

A vzpomeneme-li státních pomr v XVII. stol., kde vláda

nemálo asu vnovati musela válkám, sporm náboženským, opra-

vám správy upadlé v dob zmatk a konen reformám petrovským,

vidíme, že mla málo asu a chuti pihlédnouti k pomru vrchnosti

a sedláka, tak že tento stává se úplným bezprávným rabem. On
jest povinen vrchnosti nejen pracemi polními a dvorskými, nýbrž

jest i proti své vli pevádn z panství na panství, otec — sedlák

ztrácí právo nad rodinou, kterou pán kdykoli rozdluje a kdekoli

její leny usazuje, konen je i prodává. Ruší se svazky ženy

a muže, dcer3^ jsou povinny každou službou pánovi — he nežli

v dob tatarské.

Vrchnost je soudcem, má vzení s kládou a muidla k vyslý-

chání. Soudí zvlí ne zákonem. Pán Bh je vysoko a car daleko —
kdož S3 staral o mužíka? Zákon nedovoloval pomšíku moiti

sedláka hlady, zakazoval muiti jej do zmrzaení, trestal jeho po-

pravu. Zákon nezkracoval sedláka, dovoloval mu domáhati se práva

a chránil ho — ale jenom na papíe. Nebylo nikoho, kdo by

stíhal rušení zákona v té píin, car neml ani úedník k tomu,

ti pak, co byli, byli pomšíci a nedopustili sedláka k žalob pi

soudu. Jen zídka byl potrestán pán, který píliš kiklav pestu-

poval zákon, že to vedlo k bouím. Ani církev nehledla zmírniti

bídu lidu : popstvo bylo nevzdlané a žilo jako mužíci v rabství

pánov, vyšší duchovní nepišli do styku s lidem a mli své hádky

a kiky.

Tak nastal velikánský zmatek ve všem právním pontí spo-

leenského stavu. Sedlák byl sice rabem své vrchnosti, ale, jakkoli

sám mohl býti prodán na jiné panství, pece ml právo si sám

koupiti jiného mužíka. Sedlák podléhal úpln vrchnostenskému

soudu, avšak mohl býti pi tom soudcem na mírovém sond a vy-

nášeti rozsudek nad sob rovnými. Jakkoli byl jeho statek — jejž

vlastn jen vzdlával — úplným majetkem vrchnosti, pece mohl

zavírati držební smlouvu s vrchností, ano i se státem. Akoli byl

vydán na milost a nemilost pánovu, pece byl svobodným lenem

píslušné obce.
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Tento zmatek nastává práv tím, že prvotní svobodný sedlák

stává se nenáhle a bez zákonného ustanovení — pouze formou

daovou — jakýmsi majetkem státním, jenž podobnou cestou pe-

chází v majetek pomšíka a bez výslovného ustanovení pouze

vývojem faktického stavu ztrácí svá práva a sbhem okolností

klesá na pouhého raba. Proto na jedné stran zstává ada sta-

robylých zvyklostí právních v platnosti vedle nových a pi lhostej-

nosti vlády a jejích orgán vše splétá se v nerozmotatelný uzel.

R. 1714 se zdálo, že nadešla pro sedláky ponkud lepší doba.

Do toho asu spadá vymamní (raskrpošenie) šlechty zákonem

stanovícím nástupnictví nejstaršího syna pánova v panství. Dotud

byl pán i sedlák pipoután k služb a roli, tak že mužík byl vlastn

majetkem státu. Uvolnním šlechty chtli se uvolniti i sedláci

a žádali rovnž osvobození, protože se domnívali, že nejsou po-

vinni živiti pána, který nesloužil státu. Avšak se zlou se potázali.

Nebo posud jsouce pi-íslušní státu požívali možnosti svobody (teba

skuten se jim jí nedostávalo), nyní však stali se píslušníky panství

t. j. poddanými vrchnosti a r. 1726 zakázán jim následkem toho

odchod z panství za výdlkem, po pti letech popeno jim právo

bráti nájem z vlastního majetku a pijímati dodávky prmyslové

i obchodní, konen r. 1761 vzato jim právo dlužiti se peníze

a býti rukojmím na dlužním úpise.

Mezi tím co šlechta namáhá se o zrušení povinnosti služby

státní a konen toho cíle dosahuje od cis. Kateiny II. (1762 února 18.

st. p.) uzákouje se prodej foddaných 1747 a udluje se jí právo

posílati provinilé sedláky na Sibi. Poslední zbytek práva selského

zrušen pak byl r. 1767, když táž císaovna svolila, aby zakázáno

bylo poddaným žalovati vrchnost. Bylo zcela pochopitelno, že

tato Nmkyn na trn ruském nemla opravdové lásky k lidu

obecnému, který svými pomry a životem zdál se býti tak hluboce

pokleslý, že se mnozí domnívali, že mu to není ke škod, nýbrž

ku prospchu, když pán nad ním vykonává neobmezenou moc.

Za to jen nepatrná náhrada piknuta byla lidu tím, že vrchnost

byla povinna v as nenrody opatiti mu osev a v as hladu jej

živiti; nebo to bylo pouze ze zájm státních naízeno, aby z pod-

daných mohl býti stavn dostatený poet rekrut a aby dan
správn se odvádly. Vrchnost nutila sedláky, že rekruty z pod-

daných kupovali a obilí pro as neúrody si museli schovávati na

panské sýpky. Vláda nemla moci míchati se do tchto pomr
a proto stavla se nevidouc a neznajíc. Tak ve všem rostla libo-

vle šlechty, až nebylo možno tento gordický uzel rozvázati, a proto
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jej konen vláda peala — rohotnini zákonem roku 1861

února 19 st. p. ^)

Tato reforma byla nesnadná a provádna byla pedn v gu-
hernskýck výborech, odkud všecky návrhy pešly v hlavni výhov,

jenž je spoádal a sjednotil, naež konené formulování pipadlo

státní radé. Manifest carem vydaný stanovil : zrušení poddanské
závislosti a udlení svobody selskému obyvatelstvu. Pomšíci
mají podržeti právo vlastnictví na všecku pdu, jsou však povinni

postoupiti sedlákm jich osadu a jistý dil orné pdy, zslqqz. sedláci

po uritou adu let jsou zavázáni jistými povinnostmi vrchnosti, ze

kterých však se mohou vykoupiti. Tím zbaveni budou všeliké zá-

vislosti na vrchnosti.

Nesnáze ukázaly se již ped vydáním manifestu. Mla býti

zrušena nejprve nesvoboda osobní, protože se vidlo zvlášt na

panstvích kolonist, že práce najatých dlník jest daleko lepší

nežli robota. Tímto osvobozením z osobní závislosti mly získati

vrchnosti pozemky, které bj^ly posud v selských rukách, a sedlák

ml býti nucen vstupovati za umluvený plat do práce velkostat-

káovy, který byl by získal lacinou dlnou sílu, protože najednou

byla by velká nabídka. Le prozíravjší poznali, že by lid bez

bouí nedal si jen tak vzíti pole, jež již asto dd jeho vzdlával,

a že by tito bezzemci mohli se státi nebezpenými šlecht i státu.

I sešlo s toho a také jiné podobné návrhy musely býti zavrženy.

Konen dohodla se státní rada na vybavení sedlák z roboty

a na povinném prodání jim orné piidy. Ale ani to nevyhovovalo

všem krajm dostaten. Na severu pozemek byl skoro bez ceny,

nebo neposkytoval dostatek výživy, lid živil se po vtšin pr-
myslem, tu chtl šlechtic, aby mu byla piknuta náhrada za. duši ^)

ne za pole, protože osvobozený sedlák se ho mohl zíci. Naproti

tomu na jihu a v ernozjomu mela opt pda vtší cenu nežli

dlná síla, proto chtla vrchnost náhradu za pozemky.

Pi zadluženosti šlechty mohla býti pro ni tato reforma velmi

výhodná, ovšem když by užito bylo výkupu na zvelebení hospo-

dáství. Stát pak nemohl na dlouho ji oddalovati, nebo bylo patrno,

že státy, v nichž zrušeno bj^lo poddanství, rychle se vzmáhají a že

tudíž špatný stav národohospodáský v Rusku zavinován je robotou.

Vedle toho skoro rok co rok optovaly se selské boue, jež nepo-

staovalo pouze násiln pomocí vojska udušovati, nýbrž bylo po-

Naše Doba IV. str. 580.

*) t. j. poddanou osobu.
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tebí odstraniti jich koen. Také byla ve vládnícii kruzích obava,

že by mohlo dojíti k všeobecnému povstání a k zrušení nevolnictví

bez ohledu na zájem šlechty a státu, I nezbývalo nežli ze dvou

zel voliti menší.

Jest zcela dobe vysvtlitelno, že pi provádní reformy s hora,

za veliké souinnosti šlechty, nebylo dbáno píliš úzkostliv zájm
selských. Posuzujeme-li nestrann tuto reformu, vidíme, že pes
všecko upímné snažení muž opravy milovných pece jen sedláci

špatné pochodili. Dostali totiž mén pdy, nežli nutn potebí jest

k uživení rodiny, a museli za ni zaplatiti víc, nežli za skuten
stála. Stát hledl poškozeným zjednati náhrady a pomoci založením

selské (hypotení) banky ^) a pak pevádním sedlák na úrodnou

pdu stepní, kterou sám ml v držení. Také snížil výkupné a zrušil

»podušné«, avšak to všecko pineslo jen malé ásti selstva výhody,

tak že velká vtšina uvržena pece jen do pomr velmi neutšených.

Jen v tom rozhodn stál stát na stran sedlák, že vymohl, aby

jim postoupeno bylo nejmén pt šestin vší pdy, kterou práv
vzdlávali, kdežto šlechta v úrodných guberniích kazanské, voro-

nžské, saratovské, pskovské, novgorodské a simbirské chtla jim

popustiti pouze polovinu.

Ponkud lepší postavení nežli panští sedláci mli tak zvaní

»údélní«, jichž bylo r. 1861 asi 24. ást všech sedlák robotných,

tedy jen velmi malá ást. Prvotn byli to sedláci na statcích kní-

žecích a sluli dvorcovyje (korunní) a splývali velmi asto se stát-

ními (kazennyje), protože v starších dobách tžko se rozeznati dal

aerar a fiskus. Velkokníže ml nejvíce statku v stední Rusi v ny-

njší moskevské gubernii, a proto nacházíme zde i tyto sedláky.

Vedle nich picházejí erné i svobodné selské statky, které již ped
Ivanem III. octly se úpln v moci knížecí — oknžnny — a pak

prodávány, udíleny šlecht nebo vymovány z vle knížecí a bez

ohledu na »svobodného« majitele.

Asi v polovici XVI. stol. byli oddleni koriinní sedláci od
ostatních a podízeni pod správu Velkého dvora, a když tento úad
byl v XVIII. stol. zrušen Petrem Vel. a zízena Dvorská kancelá,

podízeni jsou této. Kateina II. podídila je Kamerálnímu dvoru

(správ cis. statk), naež Pavel III. r. 1797 je odtud vyal a utvoil

z nich zvláštní skupinu údélných sedlák se zvláštní správou. Po
vydání robotního manifestu dostalo se jim svobody a to za daleko

výhodnjších podmínek nežli panským sedlákm.

1) Naše Doba IV. str. 897 sled.

NAŠE DOBA. R. VIII., . 9. 1901. 20. ervna. 42
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Tetí velikou skupinu tvoí státní sedláci.

Pda náležející sedlákm nazývala se ernou, kdežto vrchno-

stenská slula híloft : ve skutenosti ob — krom votin [ddin ve

vlastním slova smyslu] — byly státním majetkem a kníže mohl je

udlovati jako pomstí >služebným lidem« (šlecht). Votina
však byla soukromým vlastnictvím, s nímž majitel úpln voln
mohl naložiti. Mezi bílými a ernými sedláky nebylo velkého roz-

dílu; ernosošní všechny platy odvádli státu, na bílé pd platili

jen polovici tchto plat, ale za druhou polovici svému pánu byli

povinni robotou. Výhoda byla v tomto druhém pípad pi hodné

vrchnosti, že unikli útiskm knížecích berník a že se jim snáze

platilo prací nežli výtžkem z vlastního pole. Pozemky mli erno-

sošní od klášter, šlechty i sedlák a tvoily mir; vše rozdlily na

ti díly, díl na lsy a o ty rozdlili se losem. Tento ád ml svj
sted na severu.

Na jihu mli pevahu jednodvorci a na východ pak zvlášt

v Povolží jasaní, kteí skládali se z rozliných cizinc pistho-
vavších se sem z Evropy, ale^také byli to obyvatelé plemene žlu-

tého, pokud se zabývali rolnictvím a platili da jasak.

Od Volhy na sever v krajin lesnaté a moálovité usazovalo

se pomalu obyvatelstvo ze stedu zem a proto i vliv carský sem
pomalu pronikal. Z poátku picházel sem lovec a kupec a ideji

rolník. Sem nebylo potebí vysílati vojsko a zde je osazovati jako

na jihu, tu nebylo teba míti úedníky a rozdávati jim pomstie,

tak že ješt v XVII. stol. nenacházíme tu ani šlechty. V krajinách

skoro pl roku pod snhem nebylo lákavého živobytí a pak bylo

v stedu i na východ a jihu tak ohromné množství výborné pdy,
že odpadala píina tlaiti se na sever.

Sem picházel obas pouze berník nebo vojvoda a ostávali tu

jen tak dlouho, nežli vykonali svou povinnost. Vojvoda ml pouze

administrativní moc: oznamoval sbírku dan, poslání potah, obilních

zásob aj. ke dvoru, odklízel spory mezi volostmi a stížnosti sedlák

na » obecní výbor«. Soud a dozor již patil miru.

V celku panovala tu samospráva. Mir volil obecního soudce

(zemskago sudjku) a jeho druhy— starostu a porotce (clovalniki).

Výbor skládal se ze všech hospodá. Písaem byl jaek. Jednání

bylo ústní a jen obsah jeho zapisován. Odvolání šlo k prikazn

(knížecí komoe). Volost (okres) dlila povinnosti zvlášt bern na

»sochy« (svazek i nkolika vesnic) a ty zase na vyti (díly =: lán),

tvrtky, tetinky, osminky atd. Již však tu piházely se nespravedli-

vosti, kdo se neuml brániti, na toho bemena jen se hrnula. Sedlák
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Žaloval i na obecní výbor, že drží s vojvodou, který je vydírá.

I stávalo se, že celé lány pustly, celé vesnice byly eksekvovány

pro nedoplatky.

Vedle volosti tvoil se vtší celek správní Újezd, jehož výbor

zasedal v »ujezdnoj jizb«, obyejn ve stedu kraje. I ten ml za

hlavní úkol vybírání a vymáhání berní pro vládu: byl to pouhý

orgán knížecí komory a tudíž samospráva jeho nemá pro vnitní

vývoj Újezdu pražádné ceny. Pomáhal jen tisknouti obecní výbory

a nutiti je, aby stejn tiskly sedláky.

Zmínil jsem se, že berní jednotkou v íši jest socha zvaná dle

pdy erná [svobodná]. Akoli volost mla moc správní i finanní

i soudní, pece nebyla prvotnou ruskou obcí (obšind), nebo nebyla

hospodáskou obcí {chozjajstuennaja obš.); lány (t. j. díl jednoho

sedláka jako v miru ls) patily jednotlivým hospodám, kteí

mohli s nimi prvotn nakládati dle své vle : nebylo spoleného

majetku pdy. Tato forma vyvinula se ve velkoknížectví Moskev-

ském a sice v okolí Moskvy a odtud ponenáhlu šíila se k hra-

nicím, paprskovit, až na severu zasáhla v XVIII. stol. i erno-

sošné sedláky. Jako kdysi — jak bylo ukázáno — v stedu íše

poknžnili carové *ernou zemi«, tak že ze svobodných sedlák zne-

náhla uinni robotníci, tak šlo to s velkým odporem na severu

a lid proti tomu se bouil. Až do XVIII. stol. dovedl uchrániti si

samostatnost, ale pi soustedné a sesílené moci státní ve vnitních

ástech íše nedovedh dále odolávati a byli rovnž zroboceni.

Byli povinni z 50 (nkdy 20) dvor stavti rekruta, ze sev.

kraj odvádli námoníky; z vous platil sedlák dva peníze; pi
vjezdu do Moskv'y odevzdal ti kameny na dlažbu, ale to vše ho

netísnilo. Le platil podvorné t. j. da ze dvor, které zapsány ped
dávnými asy a nyní jich ani nebylo. Tak v nkterém kraji musel

zbytek dvor platiti dvoj- i trojnásobnou da, ba nkdy rozutekli

se sedláci a utekl i pomšík ze svého panství boje se carova

hnvu. Proto Petr Vel. naídil nový soupis a dle nho zavedeno

podušné t. j. da z potu sedlák. Le k této dani, která všelijak

se scházela (zatajován pravý poet »duší«) pidána nová t. zv.

ohroné (úrok), ímž ernosošní t. j. svobodní sedláci stali se pou-

hými nájemci vlastnícn statk a postaveni tak na roven vrchnosten-

ským sedlákm. Vrchností jejich byl stát a tudíž pešli pes tuhý

odpor, který padesáte let trval, v státní majetek a stali se státními

robotníky.

Po potlaení boue v Oloncké gubernii zízena zvláštní kom-
misse, která mla vyšetiti selské stížnosti a zjednati narovnání.

42'
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Uinila to, jak se dalo oekávati, v úplný neprospch sedlák. Na-

ídila po nkterém jednání, aby všecky majetky soukromé spojily

se v celek (mir) a pak aby se znovu rozdlily dle »duší« na jagla.

V obcích za starý výbor má se zíditi »miršká správa«, ruší se

ddinost a posloupnost statk (pdy) a rovnž zakazuje se prodej,

koup, zástava nebo výmna pozemk. Tak ovšem nemohl býti

zjednán mír a pokoj a skuten až do vlády cis. Mikuláše I., as
od asu vznikaly nepokoje a boue v jednotlivých Újezdech sev.

ásti íše.

Na pokraji jižní stepi naproti chanátu krymskému bhem asu
utvoil se dlouhý etz vesnický složený ze sedlák —jednodvorc

a služebné šlechty. Ti tu tvoili vojenskou hranici, mli zde své

dílce pozemk, byli hraniáry. Toto osazování trvalo asi sto let,

až do polovice XVII. stol. Od této doby byly sem pevádny malo-

ruské folky, Petr Vel. sem vadil landmiliciju a po nm zaujali tu

místo vojenští vysloužilci (vychodcy). Ale tím, že noví usedlíci mli
sídla svá za jednodvorci, octli se tito uprosted, pestali sloužiti vo-

jensky a Petr Vel. je následkem toho vadil mezi ostatní sedláky

a podrobil je podušnému. Bylo to souasn se severem, ale nalezlo

to ješt tužší odpor nežli tam. Jednodvorci mli totiž na svj ma-

jetek zápis — dokument — od car a tento nemohl býti jen tak

prohlášen za neplatný. Tito tvrtníci odvolávali se na svj zápis

a tak jen velmi zvolna šel ped se pevod jich v státní sedláky.

Pes sto let to trvalo, nežli bylo jich 533.000 duší zroboceno a ješt

za cis. Mikuláše I. bylo 540.000 tvrtník skutenými vlastníky polí.

I vidti, že nemohl býti zaveden ntir nežli v jedné polovici jižních

sedlák ; také vidíme, že znamená pro jih novotu v popetrovské

dob vzniknuvší. A ponvadž tomu tak bylo i na severu, jest jasno,

že vbec fro tídu státních sedlák jest spolené polaení novotou,

kdežto fro fanské sedláky jest ádem starodávným.^:A jestliže pes
to sociáln hospodáský stav jest u všech ruských sedlák stejný,

vysvtlujeme to a) z nízké úrovn hospodáského pokroku vbec
a b) z finanního systému státního zvláš.

Již díve jsem ukázal, že skoro všecka správa státní a starost

o lid vrcholila ve zízeních finanních, pokud mla za úel roz-

množiti a zajistiti dchody státní. Svobodné vlastnictví za tehdejších

pomr skuten ohrožovalo státní píjem, nebo vedlo k zbohat-

nutí, bohatí pak skupovali pdu ornou od chudých a jsouce voleni

do obecního výboru, který rozvrhoval dan, dovedli se sami z plat

vytáhnouti a svrhnouti je na chudé. Avšak chudí jsouce takto pe-
tíženi nemohli vbec platit, eksekuce mly za následek útk sedlákv



661

a tak stát pišel zkrátka. Krom toho, kdo neml rolí, stal se ná-

denníkem (batrak) i podruhem ve služb bohatých a neplatil rovnž
daní. Také se stávalo, že skupovávali pozemky wsedláci, kteí

rovnž nemohli býti obtíženi selskou daní.

Tu nezbývalo vlád — nemla-li správa íše pro nedostatek

dchod vržena býti ve zmatek — nežli postarati se o to, aby

pda mezi selský, lid byla rovnomrn rozdlena, rovnž aby stejno-

mrnji nežli posud rozvrženy byly povinnosti a tím povzneseny

státní píjmy. Takový pokus bylo setení selského lidu na statku

i ve dvoe pánov a zavedení fodttšného, le ani to se neosvdilo.

Proto agrární politika byla založena na zásad : orná pda patí

bu státu nebo panstvu (duše'vladércam), a z té zase vyplynuly

ohromné nesnáze pi vybavení selstva z poddanství r. 1861.

Jak známo, byly všechny kommisse k tomu zízené za jedno,

že jest nutno zrušiti spolenost pdy (obšinu) a zavésti znovu

soukromé vlastnictví. S tím zárove ml padnouti všechen státní

vliv na vesnici. Dlení pdy (obasné) pestávalo, lány (lsy) stá-

valy se ddinými, na což byly vydány i úpisy, obšina mla pe-

jíti ve jmní podvorné (samostatných statk). Hospodá ml si vy-

koupiti budoucí své vlastnictví.

Avšak tyto chvalitebné a jedin správné zásady mly svj
stinný rub. Sedlák jsa úplným vlastníkem orné pdy, mohl ji prodati

bohái kupci a j. Proto tito chtjíce nabýti selské pdy pímo svá-

dli sedláky k Ihotnému výkupu, který jich úmysl podporoval. Ná-

sledkem toho dostalo se do vsí hojn cizích živl, vtšina sedlák

zbavila se pozemk a stala se bezpozemkovoti t. j. nastaly po celé

íši asi takové pomry, jaké byly na zaátku XVIII. stol. na severu

a jihu, nežli vláda postátnila sedláky. I není divu, že opt vláda

majíc obavu o dan hledla zastaviti takovou hybnost vlastnictví

selského a zavésti spolené ho užívání, jež nepipouštlo cizích

živl. (Pokraování.)



Podstata a methoda sociologie.

p.

29. Sociologické pozorování. Konstatování fa-

kt. Svdectví. Pistupujeme-li k objasnní jednotlivých metho-

dických pochod sociologických, pirozen zaponeme pozorováním.

Vypozorovat ve spletitosti spoleenského a historického dní, co

vlastn je, konstatovat sociální fakty, je úkol nesnadný. Tím
nesnadnjší, že pozorující pozoruje to, co se ho samého dotýká

nejintimnji, a že zárove pozoruje sám sebe : sociální a historické

jevy jsou práv pedevším také jevy psychickými a proto platí

o nesnadnosti sociologického pozorování totéž, co se od psycholog
uvádí o obtížnosti sebepozorování. I když pozorujeme jevy pozo-

rovateli prostorov (na p. studium t. zv. divoch) a asov (mi-

nulost) vzdálené, objektivn, konec konc bží o konstatování

jev psychických. Po stránce tlové (hlavn biologické) pozorování

a konstatování jev sociálních a historických je snazší; ale pece
ješt obtížné dosti.

Snad více nežli ve vdách jiných sociolog spoléhat musí na

pozorování, na zprávy cizí. Velmi asto zprávy ty mají charakter

svdectví a platí proto pro kontrolu zpráv sociologických všecka

pravidla, která se dají ustanovit pro urování pravdpodobnosti je-

dnotlivých svdectví, a už jsou to svdectví písemná nebo jiná.

A ovšem není rozdílu mezi zprávami starými a novými — sociolog

te denní listy s touž kontrolující pozorností jak historik své kro-

nikáe. ^)

30. Pozor ován í j ev obyejných. Pozorování vdecké
znamená do slova: dávat pozor na to, co se dje. A co se dje?

') Srv. alespo Laplace, Essai philosophique sur les Probabilités, 1840, 136:

O pravdpodobnosti svdectví. Laplace V3'šetruje také vliv doby na pravdpo-

dobnost fakt podávaných etzem svdk. Zejména je stará otázka, do které

mír}' svdkové pítomnosti jsou hodnovrnjší než svdkové dob minulých.
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To, na co vtšina lidí pozoru nedává. Vtšina lidí si všímá jen toho,

co bije do oí, do smysl, co je veliké, nehorázné; Caesar, Napoleon

zajímají, nikoli však tisícové a tisícové jejich voják, ani jednotlivá

zízení vojenská, ani správa vojska atd. Dnes historik bude sta-

tisticky poítat obyvatelstvo Francie za Napoleona a srovnávat

s potem obyvatelstva stát jiných, bude vyšetovat tehdejší stav

prostedk komunikaních, jak se vojsko stravovalo atd. — Napoleon

tím pirozen ustupuje, teba že se nestával Tolstého »vignetkou«.

Buckle na úzký obzor starší historie ukázal dobe, teba že jed-

noslran rozvinul širší myšlenku Comteovu. Co o historii platí

o sociologii, platí o všech vdách vbec; srovnejme na p. starší

museum pírodovdecké s museem moderním — tam nehoráznosti,

zvláštnosti (telata o 5 nohách, kostry velrybí atd,), zde zvíata

domácí, obyejná a zpsob jejich života, po pípad vývoje. Chemie

stala se vdou, když se zaala zabývat vzduchem, kdežto alchimii

zajímalo zlato — sociologie stává se vdou podobn, že pozoruje

spoleenský život t. zv, všední, nepatrný, t. j. nepatrný pozornosti

obyejné, nevdecké.

V politice odpovídá tomuto vývoji moderní požadavek práce

drobné, kdežto starý radikalism požaduje iny bohat3Tské (ve fantasii).

31. Pozor ování jev hromadných. Statistika. So-

ciolog pozorovat musí netoliko jednotlivá individua, nýbrž spolenost,

spolení individuí v massách ; sociolog pihlížet musí netoliko

k ástím, nýbrž k celku, musí poznávat, jak individuum jedná

v masse.

Pozorování hromadné provádí se již v mnohých oborech sou-

stavn statistikou. Pi dležitosti methody pro vdu se stalo,

že statistiku mnozí pokládali za vlastní sociologii. Jestliže statistik

se nespokojuje pouhým vyíslením a uíslením nkterých jev
sociálních, nýbrž snaží se svým potem zachytit co možná jevy

všecky, a snaží-li se k tomu, svá data — rozmanité pravidelnosti —
vyložit píinn a v souvislosti historické, pak ovŠem statistik

takový sociologem být mže. To práv znamená, že statistická

methoda slouží sociologické indukci; avšak indukcí sociologická

methoda není vyerpána a ovšem je sociologická indukce širší než

statistická, protože mnohé jevy vymykají se kvantifikaci. Jen na

statistickém pozorování hromadném sociologie se zakládat nemže,
v sociologii nebží pouze o jevy hromadné, nýbrž také jednotlivé

o tom ani nemluvíc, že pojem hromadnosti je relativní sám o sob
a podle dokonalosti statistické techniky a jejího rozšíení na obory

vtší, menší.
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Další poznámky týkající se statistiky tená nalezne v djinách

sociologie; zde budiž jen upozornno na to, že statistická methoda

se pro sociologii asto peceuje a také se jí zneužívá. asto pouhé

sítání jednotlivých pípad nepodává jiného pouení než pozoro-

vání pípadu jednoho; asto statistická data jsou jen jakousi »ma-

thematickou« okrasou sociologických pozorování a vývod a t. p.

O tom zejména, jak statistika znejasniia pojem sociálního zákona,

e bude níže.

32. Methoda srovnávací. Pozorování jev hromadných, jev
tak etných a spletitých, jaké poskytuje organisace a vývoj spolenosti

lidské, mimodk stává se srovnáváním. Srovnáváme na p. rzné
národy, jazyky, srovnáváme monarchie navzájem a podobn ostatní

ústavy, zvláštní stavy spoleenské a hnutí, a vbec není srovnávací

method v sociologii mezí. Tak že se jí až zneužívá (viz o a n a-

iogii níže).

Srovnávání je netoliko statické, ale také dynamické, historické;

methoda historická, uvidíme, je zvláštním druhem methody

srovnávací.

33. Klasifikace. Typy. Pozorování srovnávací V3^zrává v kla-

sifikaci sociálních jev. Ovšem žádáme si v sociologii jako v pírodo-

pise klasifikace t. zv. pirozené. Klasifikace umlá se opouští také;

na p. klasifikace národ podle vlastnosti jen jedné (pleti) jsou již

zastaralé, podobn klasifikace ústav politických podle potu vlád-

noucích atp.

Pi spletitosti jednotlivých jev, jejich souvislosti a jejich splý-

vání, pi stálém vývoji ástí a celku lze velmi asto užít klasifi-

kace stupniní, klasifikace sériemi, jak to logikové zovou. Máme
píklad v klasifikaci vd. Ale celá spolenost jeví se nám stupniní

adou, a pozorujeme vlastnosti individuí nebo vtších celk, vlast-

nosti fysické (na p. národové dají se ustupnit podle pleti od nej-

tmavších až k nejsvtlejším), nebo duchovní (na p. národové podle

kultury rozumové) ; a stejn celý historický vývoj sám jest stupnicí

celkových stav kulturních a práv moderní evolucionism logický

význam pirozené klasifikace a zejména klasifikace sériemi nám
vyjasnil.

Touto srovnávací klasifikací sociolog ustanovuje své typy —
uritá, konkrétní individua, dané instituce a sociální fakty vbec
mu pedstavují, representují celý druh. Schopenhauer na p. je ty-

pickým pedstavitelem novodobého pesimismu, Blanqui revolu-

cionismu, Goethev Faust nmeckého moderního lovka, stát

Ludvíka XIV. mže sloužit za typ státu absolutistického atd.
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Typ je representantem, tedy vybraným, zvoleným ztlesnním

generalisujícího a abstrahujícího pozorování ; mní se tedy vývojem

poznání a života spoleenského vbec. Typ není pouhou generali-

sací, nýbrž vzorem vybízejícím k srovnání dalšímu; typ je princeps,

ale pi tom par inter pares.

Typ sociologický liší se od abstrakcí a generalisací statistik,

ustanovujících rozmanitá data prmrná práv tím, zeje historicky

daným konkrétním pedstavitelem a že nevznikl pouze generalisací

a abstrakcí z urení kvantitativních (íselných), nýbrž také srovná-

váním a analysi kvalitativní, sociologickou a psychologickou. Hro-

madné jevy sociální nejsou pouze hromadné íseln, ale velmi asto

zárove psychicky, pokud totiž lovk individuum v hromad indi-

viduí duševní innost jeví zvláštní, innost práv hromadnou, sociální.^)

Pirozeným klasifikováním dostupujeme konen posledních

kategorií sociálních jev, jejichž vlastnosti a psobení ustano-

vujeme.

34. Sociologický pojem píiny: s o upi iny. To
stálé srovnávání a poznávání rzných a podobných vlastností vede

k poznání sociálních a historických sil. Na spoleenském život ješt

více než na jednotlivém organismu — spolenost je složena z orga-

nism nesetných — nebo na pírod neživé postehujeme zvláštní

mnohost píin a jejich spletitost a splývání, postehujeme velikou

spletitost a splývání úin; pelivé srovnávání vdecké nutí nás

stále k eliminaci píin, jež populárním mínním za poslední píiny
sociálních jev se ustanovují. lovk každý v ustanovování píin-
ného svazku je velmi rychlý a bezstarostný; lovk pozorující a

myslící vdecky liší se tu vtší diskrétností.

Vdecká pozornost nás pouuje, že úiny sociální zpsobo-
vány jsou píinami mnohými, asto velmi etnými, pojem píiny
dopluje se pojmem soupíiny.

Sociáln historické djstvo je úinem dvou kategorií sil : vnjší

pírody a vnitní pírody lidské, tlových a duchovních vlastností

lovkových.

Sociolog, stopuje vliv tchto píin, pedevším si jednotlivé síly

rozloží na rozmanité v nich obsažené initele ; nebude tedy operovat

^) Za jistých okolností a v jistých oborech sociologický typ a statistický

pimer mohou souvpadat; v tom smysle statistik Bodio mluví o »prmerném
lovku* — u Morpurga, Die Statistik u. d. Sociahvissenschaften, 1877, 93.

Tímto upozornním na pojem hromadnosti objasnn je také Poissonv
»zákon velikých ísel*, o nmž statistikové starší asto mluvívají, oznaujíce takto

pozorování hromadné; není to než zneužití slova a pojmu: zákon.
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vlivem pírody vbec, nýbrž rozloží, ulení si pojem pírody na

jednotlivé síly na p. podnebí, a také tuto sílu podnební si rozloží

na psobení vzduchu, tepla a t. d. Kolikeré jsou tu síly ! ^)

Sociolog bedliv bude stopovat, psobí-li njaké síly stále nebo

jen uritou dobu (perývav, petržit — periodicky — ojedinle)

;

budeme rozlišovat píiny psobící pímo nebo nepímo, píiny
vzdálenjší nebo bližší, dívjší nebo pozdjší.

Sociolog však také musí co možná odmovat neb aspo od-

hadovat moc, intensitu sil psobících, musí rozhodovat, které jsou

dležitjší, podstatnjší, kterých snad smí si nevšímat (quantité

negligeable). Pi takovéto methodické opatrnosti poštstí se nám
urit, která ze soupíin je rozhodující. O to pi mnohosti a spleti-

tosti píin obyejn bží. Sociolog velmi dobe pochopuje, co se

skrývá za slovem : píina píležitostní (píležitost) ; asto totiž úin,

pipravený píinami dívjšími a mocnjšími, píinou poslední je

pouze dovršen, umožnn. (Píiny pípravné, pomocné, podmínky atp.)

35. Jsou-li zákony sociální a historické. Sociologie

stanoví zákony, a sice jsou zákony sociální a historické zákony
témž smysle, v jakém slova užívá vda pírodní.

O sociologických zákonech je poád mnoho eí, ale, zdá se

mi, dost zbytených.

Znaná rozháranost pojm a výklad pochodí pedn z toho,

že mnozí odborníci vd sociálních nemají patiného vzdlání logi-

ckého. Musí to bjH eeno — nejen sociologové, ale zejména mnozí

národní hospodáové a historikové, kteí dnes o vci vedou živé

spory, neznají prost vymožeností novodobé logiky, o noetice ani

nemluvíc. A protože nemže být mojím úkolem zde pouovat
o všeobecných ueních logických, nýbrž upozorovat na zvláštnosti

methody sociologické, odkazuji také pro pouení o pojmu zákona

a co s tím souvisí k logikm, zejména k Míliovi.-)

Po stránce vcné vznikají o zákonech sociologických pochyb-

nosti posud tím, že panují nejasnosti o t. zv, svobod vle. Myslím,

že dnes svoboda vle nemže být pijímána jinak nežli ve smysle

naprostého determinismu lidského chtní a psychického života vbec,

a s toho stanoviska pijímáme a pojímáme také sociologické zákony.

^) Píklady takového ulenní jednotlivých sil dány budou pozdji asto.

'') Z etných pojednání o sociologických zákonech uvádím národního hospo-

dáe Fr. J. Neumanna: Naturgesetz und Wirthschaftsgesetz, Zeitschr. f. d. g. Staats-

wissenschaft 1892; Wirthschaftliche Gesetze nach friiherer u. jetziger Auffassung,

Jahrb. f. N. u. St. 1898 (srv. Neumannovy: Grundlagen der Volkswirthschaftslehre,

1889, I.). Neumannovy výklady opírají se také o Mília.
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Nkteí sociologové, speciáln statistikové, vykládali sociální a

historický determinism nesprávn. Queteleta a po nm A.Wag-
nera zarazila pravidelnost nkterých hromadných jev; v tom, že

statistika pro adu rok udává pibližn (!) stejný poet vražd, sebe-

vražd, krádeží atd. Quetelet na p. vidl budget, jejž spolenost

splácí s hrozivou pravidelností.

Pedevším není poet sebevražd atd. rok co rok stejný, nýbrž

jen pibližn stejný a sice jen pro adu málo let
;
poet sebevražd,

hledíme-li na dobu delší, stoupá. V nkterých zemích pro adu let

klesá atp. O njaké pravidelnosti pímo fatální nemže vbec
být ei.

A dále : statistická data dovedou sice psobit na fantasii, ze-

jména ísla veliká, ale z tch velikých ísel nenásleduje nic pro

chtní individua! Slyším-li, že v státech, majících statistiku, ron
svému životu dlá konec pi nejmenším 60.000, snad 90.000—120.000,

tož to veliké íslo práv svou velikostí psobí na pozornost a obra-

zivost; avšak je otázka, zdali psychologicky tch 60—120.000
sebevražd jinak je determinováno nežli pípad jeden? Jist že ne.

Z dat statistických nemžeme erpat zvláštních a jiných dvod pro

determinism nežli z analyse každého jednotlivého pípadu. ^)

(Pokraování.)

') Velmi nepesný jsou rozmanité formulace vyznívající v ten smysl, že lovk
(jedinec) je svobodnj% lovenstvo (celek) že je nesvobodné. Tak to neformuloval

pouze To 1 stoj ve svém velikém historickém román, také sociologové podobn
mluvívají, na p. Bodio (u Morpurga, Die Statistik und die Socialwissenschaft, 1877,

p. 65). Bodio je statistik a statistikové vbec o vci mívají názory nesprávné, hlavn
tím, že mluvu statistických íslic penášejí do psychologie vle. Sem hledí výraz}',

jako na p. u Queteleta, že úin svobodné vle se jeví v úzkj-ch mezích a že

svobodná vle je pouze píinou accidentální, že se tyto akccidentálné píiny na-

vzájem neutralisují, že svoboda vle psobí rušiv, atp. To je mluva mathematická

a mechanická; sociolog psycholog nevidí v pibližných íslicích statistických nic

>rušivého« atd., pouze prostý fakt, že se psychické síly nedají tak pesn uíslit

jak mechanické. Comte mluví pesnji potud, že neprohlašuje vli jednotlivcovu

za svobodnu; ale také (vedle rasy a podnebí) »innost politickou« (ne vli) zove

píinou modifikující, rušivou, sekundární, accidentální.



Richard Wagner jako básník a myslitel.

(Dokonení.)

Zatím co sám na sebe odkázaný básník nutn zstává abstraktním

a vyerpává se bezmocnou snahou, aby pibližn vyjádil

emoce svých osob, jest si vdom básník, tvoící v duchu hudebním,

že jsou mu na ruku nekonené prostedky hudby, a bude mu do-

voleno v tomto pípad mleti: nebo city, jichž verše jeho by

nijak nedovedly vyjáditi, voln se rozvíjejí v melodickém neb

harmonickém proudu.^)

Tak také symfonik spojující se s dramaturgem mže — bez

obavy, že stane se nesrozumitelným — odložiti prosté formy ta-

není hudby, mže dáti se voln unášeti svou inspirací a líiti nej-

složitjší stavy duševní, nejrznjší odstíny citové. (Srovn. Sebr.

sp. VII. 129.).

Tak zrodí se melodie, spolené dílo básníkovo a hudebníkovo.

Básník, nevšímaje si pravidel metrických a rýmovnických, vyna-

snaží se jedin, aby odl myšlenku svou co možná nejživjším,

nejkonkrétnjším rouchem. Práv tak jako dramaturg redukuje dj
na podstatné jeho prvky vymítaje, co bezvýznamné jest neb zby-

tené, konvencionální neb náhodné, tak také musí básník zhustiti

dle možnosti slovný výraz své myšlenky. V hudebním dra-

matu má zstati — a se stanoviska výrazu, a se stanoviska dje
— jen to, co jest vn lidské, pístupné stejn rozumu jako

srdci. Tato poesie, kde idea jest zhuštna v nkolika naprosto

^) Odtud ona zdánliv paradoxní a asto též špatn pochopená formule, již

vyjádil W. ve svém >Listu k Villotovi<: Vskutku miti jest velikost básníkovu po

výtce tím, co zamluje, aby nám mlky dopál íci si, co nevyslovitelno jest;

hudebník pak vyvolává jasn zvuk toho co zamleno, a neklamná forma jeho hlasn

se ozývajícího mlení jest nekonená melodie*. (VIL, 130.)
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nutných, pln výrazných slovných útvarech, poesie tato vyžaduje

zejm hudebního projádení. Hudebník chápe se díla, ku zdárnému

je veda konci, v tom práv okamžiku, kdy pestal básník.

Básník zhustil a zjednodušil: ohromné množství roz-

troušených prvk, náhodných fakt, které toliko rozum zajímaly,

svedl v dramatický dj, schopný dojmouti i lovka instinktivního

;

a vyjádil tento dj nejjednodušší, pokud možná nejvýraznjší eí
obecn lidskou. Než tu koní jeho moc: básník jen k rozumu mže
se obraceti, nemoha psobiti na citovost. Jen velmi nedokonale

mže projáditi cito\ý obsah svého dramatu; \'ykládá ovšem roz-

umu, jak a pro rodí se a vj'víjí ten který cit; co však je tento

cit, toho íci nedovede. Tu zasahuje hudebník; vyvíjí v celém

rozsahu citový obsah zjednodušeného dje, poetou vytvoené, zhu-

štné básn; líí velkolep vše, o emž musil básník pomleti.

Demarkaní arou mezi oborem básníkovým a hudebníkovým jest

melodie.

Jest urena veršem, dodávajíc plnou platnost hudební a vý-

razovou hláskám poetické frase ; a v této platnosti jest poesií. Ale

zárove jest melodie vlnícím se povrchem okeanu harmonie ; a v této

platnosti jest hudbou. (Srovn. IV., 142.)

Ostatn nic neodporovalo by více myšlence Wagnerov než

na rov^e stavti melodii umleckého díla budoucnosti s »pramelodií«,

pvodním pramenem ei a hudby.

Práv tak jako mythy moderního dramatu hudebního vysoko

se povznášejí nad mythy starých národ, tak neskonale povýšena

jest také melodie hudebního dramatu nad pramelodii. V jednom

pípad jest to náhodná sms, v druhém sj^nthesa.

Duch lidský ve všech projevech svých postupuje od intuice

k vd až dospívá k uvdomlé intuici. Také vyjadování lidské

myšlenky prochází tímto vývojem.

Jsouc na poátku instinktivní a neurovnanou, stává se zne-

náhla promyšlenjší a pesnjší ; e, rozumový orgán, odpoutává

se od hudby, orgánu citového. Ale jako vede dospvši k vrcholu

vda k ospravedlnní instinktu, tak touží také e státi se opét

hudbou. Vždy vj^^splá melodie stojí práv tak vv^soko nad pra-

melodii, jako uvdomlá intuice »vštce« budoucí humanity nad

neurovnanou intuicí prvotní, jež nepovznesla se ješt k vdomí
sebe sama a všehomíra. (IV., 142 násl.)

Vyšetivše takto, co jest v dramat budoucnosti vlastním dílem

básníkovým — dj a jeho básnické spracování — a spoleným
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dílem poety a hudebníka — zpívaná melodie — budeme pátrati,

iaké jest vlastní dílo hudebníka a v jakém duchu má je také

provésti.

Vidli jsme, že básník reál i suje svou myšlenku zpoátku
zpívanou melodií, vytryskující bezdn z deklamovaného verše.

Ale tato melodie, pokud se týe hudebního stanoviska, mže býti

pirovnána k vodorovné linii, vedené povrchem harmonických vln

;

každý bod této linie je vrcholem kolmého sloupu zvukového, har-

monického akkordu, zvedajícího ze se základního tonu k povrchu.

Zpívaná melodie — a následkem toho také smyslový výraz bá-

snické myšlenky — jest nedokonalá, ozývajíc se samotná, bez

harmonického podkladu. Skládaje své verše slyší básník bezdn
ozvuk nejen zpvu, ale i harmonie, jež je doplující ástí zpvu.
Jenom harmonická melodie zrozená z taneního nápvu,
melodie, jak umožnna jest podivuhodným vývojem symfonické

hudby v moderní dob, jest schopna vyjáditi pibližn smyslm
koncepci básnickou.

A básník nemže vlastními prostedky svého umní vytvoiti

tento harmonický podklad zpívané melodie. Ve skutenosti ne vy-

nalézá tedy básník melodii, nýbrž odk rývá ji, jak rýsuje se v duši

jeho spolupracovníka hudebníka. (Srovn, IV., 158).

Chtje vytvoiti svou symfonii dramatickou, nesmí se spokojiti

hudebník tím, že užívá jedin lidského hlasu, ponechávaje na p.
podízeným osobám nebo sboru péi dodati harmonického pod-

kladu zpívané melodii. V hudebním dramatu není osoby tak bez-

význané, aby její zpv byl pouhým doprovodem melodie, zpívané

hlavní osobou (Sebr. sp. IV. 162.). Naproti tomu má po ruce moderní

skladatel, aby zhostil se uloženého mu úkolu, podivuhodn vý-

razný nástroj, jenž k netušené výši dospl pokrokem instrumen-

tální hudby v moderní dob ; nástrojem tím jest orkestr. V jakém

duchu má ho užíti? Skladatel obyejných oper užívá orkestru jako

obrovské kytary, jejíž úkolem jest provázeti prost pvcovu melodii;

kde tomu tak není, klade mu za úkol pedvádti kusy »abso-

lutní hudby «, jež mají se líbiti samy o sob, beze všeho vztahu

k dramatickému dji. Naprosto jiný jest úkol orkestru v hudebním

dramatu. Tak jako má básník, a sestavuje dj, a píše libretto,

skládati v duchu hudby, tak nemá také hudebník psáti ani taktu,

který by nevycházel z ducha dramatu.

V hudebním dramatu není místa ani pro absolutní poesii, ani

pro absolutní hudbu. Úlohou orkestru jest íci to, co slovu vyjá-

diti možno není.
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Orkestr vyjádí pedevším sluchu to, co oznaují posuky
rzných jednajících osob v dramat zraku. Posunk zajisté vyja-

duje, co slovo vypovdti nedovede. lovk, obraceje se v roz-

mluv pouze k rozumu spolumluvícího, negestikuluje, pestává na

pouhém slov ; chce-li naproti tomu psobiti dojmem na citovost,

pipojuje ihned posunk k slovu a dává vyjáditi gestu pesn ono

plus citové, jež e nevyjaduje.

Toto citové plus chce být také hudbou vyjádeno. Nuže, zpí-

vaná melodie obrací se ovšem k citm
;
ponvadž však pvod má

ve verši, mže také jen onu dávku citu vyjáditi, jakou podává

e. To, co lovk praví svými posuky, bylo by pedstavováno

jenom zraku, kdyby orkestr neprovázel gestikulaci hercovu, tak

jako melodie iní smyslm pístupným básníkv verš.

Ale to není všechno. Orkestr — a to jest snad nejdležitjším

jeho úkolem — dovede vylíiti duševní stav jednajících osob

v dramatu ve vší složitosti, dovede vysloviti neuvdomlé nebo

polouvdomlé žití jejich ducha. lovk vyjaduje slovem dominu-

jící cit, emoci, která ho cele napluje. Ale skoro vždy jest mohutná

emoce již njaký delší nebo kratší as pipravena brzy zetelnými,

brzy zmatenými pedtuchami ; a práv tak zanechává v lidské duši

vzpomínku, jež tlakem okolností mže se opt probuditi, mže se

vybaviti nad práh vdomí, tu silná a jasná, tu zase nepesná a

kolísajíc jako neuritá reminiscence. Orkestr vyslovuje tyto ped-

tuchy a vzpomínky.

Hlavní momenty dramatu charakterisovány jsou melodickými

motivy, oznaenými v celku prbhem dje zpívaným slovem, nebo

vyzvednuty a vyloženy scénickým djem.
Tyto motivy, pevzaty a dále rozvedeny hudebními nástroji

tou mrou, jak dotený dojem vzniká nebo se probouzí v duši

osob v dramat, seznamují posluchae pímo s pedtuchami, vzpo-

mínkami, reminiscencemi, zkrátka s celým vnitním životem osob,

jež vidí jednati na scén,'') Tím, že hudebník znovu vyvolává rzná

') Wagner dospl k »pnznanému motivu* (Leitmotiv) ne snad theoretickým

uvažováním, n3'brž skladatelskou zkušeností. Myšlenka ta zrodila se v nm pi
skládání >Bludného Holanana*. Náhodou poal práci svou skládáním povstné

ballady, kde Senta vypravuje sv\'m družkám legendu »Bludného Holanana*. Se

stanoviska dramatického jest ballada shrnutí celého kusu. Zpracovávaje pak hudebn
tuto balladu, vj-tvoil zárove jakési hudební shrnutí celého kusu. Pi komposici

svého díla nalezl v ballad všechna themata, jichž poteboval k vyjádení rzných
situací dramatu a emocí, jichž byly pvodem. (IV. 322 násl.). Ale teprve v >Lohen-

grinu* opustil navždy tradicionální formu operní a užívá s pesnou dsledností

svého systému thematického propracování.
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tato themata melodická, že vespolek je mísí a spojuje, nabývá

možnosti reprodukovati v celé jejich složitosti pohyby pítoku a

odtoku, vlnní, vrchní i spodní proudy tohoto ustavin se pohybu-

jícího toku citového, který tvoí vnitní dj hudebního dramatu.

A tato orkestrálná symfonie, která sprostedkovává sluchu

hudební ekvivalent dje, herci na scén pedstavovaného, oznail

W. ve svém »Listu Villotovi« jako »nekonenou melodii* (unend-

liche Melodie), názvem, jenž tak asto se uvádí a zídka bývá

chápán. Praví v podstat toto : Orkestr hraje v hud. dramat úlohu,

již srovnati možno s úlohou choru v ecké tragedii. Antický cho
byl vždy pítomen na scén ; zatím co dj se rozvíjel ped jeho oima,

snažil se rozpoznati pohnutky jednáni pedstavitell v dramat

a podle nich stanoviti soud o dji samém. Orkestr wagnerovského

dramatu vykonává obdobnou funkci. Také on jest neustále pí-

tomným svdkem všeho jednání dramatického : stanoví pesn slova

všech jednajících osob, dodávaje každé jimi zpívané melodii harmo-

nického podkladu; vykládá jejich gesta, poínání, ba i mlení

jejich : ví, co odehrává se v hloubi jejich srdce, proniká k nejskry-

tjším tajm jejich in, dohaduje se pedtuch a vzpomínek, jež

prochvívají dušemi jejich.

Ale kdežto antický cho stanovil své soudy formou abstrakt-

ních reflexí, sám nesúastuje se nijak dje, moderní orkestr vše,

co ví vykládá formou, která pímo psobí na smysly, a tou práv

mrou, jak se vyvíjejí rozuzlení v dramat. Svou neperušenou pí-

tomností tvoí tak dokonalou souvislost hudební symfonie, tíštnou

kdysi v tradicionálné opee v adu nesouvislých kus. Ve dramat

wagnerovském není onoho protivného kontrastu v opee mezi

velkou, zcela lyrickým vzntem prosycenou árií a secco-recita-

tivem, tak asto prázdným všeho vzncujícího obsahu a beze vší

hudební krásy. A již V3^jadují herci v dramat zpívanou melodií

své nejhlubší city, a hudební deklamací, píbuznou ei mluvené,

vykládají fakty, jež pedevším zajímají rozum, a konen umlkají,

orkestr stále je po ruce, udržuje každým okamžikem rovnováhu

mezi rznými ástmi dramatu: brzy pestává na prostém provázení

nebo stupování melodie zpvákovy; brzy sesiluje hlas, strhuje

k sob melodii a klade si za úkol sprostedkovati sluchu emoci,

která vychází z dramatu. Od zaátku až ku konci utvrzuje tak

svou intervencí souvislost melodického proudu a harmonické jed-

noty celkového dojmu (IV., 190).

Vyplývá tedy wagnerovské drama v celku z nejužšího sply-

nutí, ze vzájemného proniknutí hudby a poesie. Básník sestrojuje dj

;
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stanoví každé slovo, každé gesto svých jednajících osob : když to

dokonáno, jest drama uskutenno pro rozum a pro smysl zrakový,

nikoliv však pro smysl sluchový, pro cit. Básník jest tedy nucen

sesíliti dojem svého verše tím, že tvoí melodii. Ale to všechno ne-

dostauje; této melodii musí dodati harmonického podkladu, musí

vyjáditi smyslu sluchovému to, co gesto podává, íci hlasem

orkestru všechen souhrn emocí, jež obsahuje drama a jež nemže
lidské slovo vyjáditi. Postavíme-li se na toto stanovisko, mže se

zdáti na první pohled, že W. ve svém hud. dramat piznal poesii

význanjší ást.

Každým zpsobem jest jisto, že ve spojení obou umní poesie

pedstavuje podle W. mužský prvek, zúrodující sím, jež chová

v sob zárodek celého dramatu. Ale bylo by s chybou mysliti, že

i v sebe menší míe podizuje hudbu poesii. Postavíme-li se na

iiné stanovisko, vidíme vskutku, že hudba stanoví drama práv
tak jako poesie. Hudebník, nepopiratelný autor orkestrální, drama

provázející symfonie, jest nad to do jisté míry pvodcem zpívané

melodie, ježto tato jest ovšem s jedné strany stanovena pízvukem

verše, ale s druhé strany také prvkem specificky hudebním, har-

monickým podkladem naprosto nutným, aby se stala opravdu

melodií.

Potom má hudebník stejn rozhodný vliv na samu innost

básníkovu. Ten musí skládati své verše a tvoiti svj dj v duchu

hudby, chce-li, aby se stalo spojení jeho s hudebníkem plodným.

Je-li tedy pravda, že drama stanoví orkestr. symfonii až do nejmenších

podrobností, jest nemén jisto, že básník nemže stvoiti svj kus, ne-

mže složiti scény, nemže napsati slova, nemyslí-li stále na hudební

výraz, jímž má se odíti jeho myšlenka. Abychom užili pirovnání,

která znovu a znovu se vynoují z péra Wagnerova, hudba jest

milující ženou, která snoubí se se svým božským chotm, slovem,

aby splodili dílo dokonalého umní
;
jest úrodným klínem, kde klíí

a vyvíjí se sím, vycházející ze Slova (III., 316 násl.)

»Velmi špatn*
,
praví W., »si pedstavuje vztahy mezi hudbou

a »pedstavením<!: (Schauspiel), kdo se domýšlí, jak nyní se stává,

že jest pouhou ástí celku. V tom pípad byla by toliko zbytenou
vcí vedlejší, ba dokonce pekážkou, a proto také byla konen
odstranna z divadelních kus ve vlastním slova smyslu. V skutku

však jest hudba »ástí, jež na poátku byla vším« a nyní domnívá

se býti povolána, aby ujala se jí náležející antické dstojnosti jako

matky dramatu.

NAŠE DOBA. R. VlII., . 9. 1901. 20. ervna. 43
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V té hodnosti nestojí ani ped ani za dramatem : není sou-

pekou, nýbrž spíše matkou jeho. Promlouvá, a to co praví, mžete
vidti pedstavované tam na scén ; a za tím .úelem shromáždila

vás. ím jest, mžete pouze tušiti; a proto také rozvíjí se ped
zrakem vaším ve sj^mbolické form, scénickým obrazem práv tak,

jako matka uvádí své dítky v taje náboženství pomocí vymyšle-

ného legendárního vypravování (IX, 305).

«

Tak možno dojíti k hud. dramatu dvojí rznou cestou, cestou

»poetickou« nebo »hudební«, vycházejíce od Shakespearea nebo

Beethovena. Budeme je definovati bu jako »drama, jež bylo pro-

mítnuto dovnit a stalo se pístupným srdci hudebním výrazem«,

anebo zase naopak jako »symfonii, která projevila se na venek,

která pesn se ustavila viditelným a srozumitelným djem«. Snad

jest druhá tato definice schopnjší charakterisovati wagnerovské

drama.

Pravým mistrem wagnerovským, umlcem, jejž nejvášnivji

W. miloval pi svém prvním vystoupení v život a jejž na konci

své dráhy ješt s týmž velebil nadšením, tím není Shakespeare,

nýbrž Beethoven, týž Beethoven, který zápasil po celý svj život,

aby hudbou uskutenil své koncepce dramatického básníka, a který

tímto geniálním a úrodným omylem (W. zve jej dvakrát »der

nothwendig irrende Kúnstler«) otevel umní nové dráh}^ Proto také

W. sám se zálibou v posledních svých spisech definoval svá

dramata jako »viditeln se projevivši in}' hudby (ersichtlich ge-

wordene Thaten der Musik. IX., 306).

«

rel Fr. V. Žiábek.



ROZHLEDY

POLITICKÉ. Pracovní horlivost poslanecké snmovny — Panská snmovna ukazuje smysl
pro svoje poslání — Jak se snaží pan dr. Koerber »urovnávat silnice pro budoucí pout-

níky a poutnice« — Pokusy oživit nmecký liberalísm. Pro myšlenka liberální ztratila pdu
v nmeckém lidu — Austrogermanism proti pangermajiismu? — Svornost pracovní nebo svor-
nost volební? — Zmatek nad zmatek v mladoeské stran. — Z mravní pathologie eského
života.

íšská rada od doby, kdy eští poslanci svobodomyslní svinuli

prapor obstrukní, vykonala pi krátkosti zasedání a namnoze i pi neho-

tovosti prací pípravných neobyejný kus práce zákonodárné. Pi tom po-

volovala nejen — jak by Mladoeši rádi lidu namluvili — pedlohy, které

jsou ve výhradném prospchu lidu, nýbrž i ukazovala, že nemá srdce za-

tvrzelé ani k t. zv. nezbytnostem státním. Z prací íšské rady vyšly

a z ásti již byly uzákonny : pedloha investiní, zmna novely poplatko-

vé, zrušení erárních mýt, zmna § 59, a 60. živnostenského ádu (zahro-

cená proti podomnímu obchodu), pedloha o vodních cestách, zákon o de-

vítihodinové dob pracovní, pirážka k dani z lihu .... Ale poprvé také

zase od r. 1897, tedy po celých tyech letech, povolila poslanecká sn-
movna vlád rozpotové provisorium a jednáno, aby snmovna aspo dobrou

vli ukázala, o kvót.

Pi projednávání tolika zákon byla poskytnuta i panské sn-
movn píležitost, aby vydala známky života. Uinila tak ovšem zpso-
bem, který osvtlil celé její poslání a který by ml být pouením pro ra-

kouské národy o tom, že by již bylo na ase, když ne druhou snmovnu
vbec odstranit, alespo zmnit její základy. Zákon o devítihodinové dob
pracovní v dolech prošel v panské snmovn — vtšinou 2 hlas. Visel-Ii

takovýmto zpsobem na nitce osud zákona, který je jedním ze zákon,
jež se nejcitelnji dotýkají života lidu, co jich v posledních zákonodárných

periodách bylo vydáno, není a nemá to býti mementem všem pokrokovým
lidem, aby nezapomínali blahovoln i lehkomysln na rakouský dm péru ?

Že se panská snmovna dovede lehce odhodlat, aby se svým usnesením

postavila proti snmovn poslanecké, svdí osud zákona o zvýšení dan
z lihu, na nmž závisí pi zvrácených eských pomrech osud úpravy

plat uitelských. Panská snmovna pramálo dbala toho, že pro jednotlivé

zem je rychlé zvýšení dan koalení pímo životní nutností. Nepijala

návrh, jak vyšel ze snmovny poslanecké, nýbrž jak jej prvotn pedložila

43*
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vláda. Tím však zpsobila, že zákon musí nov, zpt do poslanecké sn-
movny, která se asi —• jak svdí dosud jednání výborové — poslušn
podrobí.

Ostatn nejhorlivjší innosti poslanecké snmovny dosud neví ani

sama vláda, jejíž zásluhou je dlnost íšské rady. Nejtžší zkouška dosud
íšskou radu oekává, až dojde k projednávání rakousko-uherského vy-

rovnání a obchodních smluv. Do doby té musí mít vláda svou pevnou
vtšinu. Ale zjednati si vtšinu je tentokráte pro vládu oíšek dvojnásob

tvrdý, a kdož ví, staí-li na jeho rozlousknutí zuby pán Koerberovy.

Nebží tentokráte jako za dob pedobstrukních jen o otázku, za jaké

ústupky koupit vtšinu, nýbrž i o to, jak udržet v dobré nálad oposici,

aby se neuchýlila k obstrukci. Nejjednodušší by ovšem bylo, kdyby se

podailo vlád zavas provésti zmnu jednacího ádu snmovního, která

by obstrukci znemožnila. Dle zpráv asopiseckých se k tomuto cíli také

dosud a stále nesou všechny zbožné tužby dra Koerbera. Le dvojí je

otázka: budou-li strany, jež zakusily sladkost obstrukního ovoce, — po

tikráte od r, 1895 vyskytla se v rakouském parlamentu obstrukce a po

tikráte nebyla zdolána — ochotny vzdáti se své vydatné zbran. A kdyby
se podailo obstrukci na trvalo jednacím ádem zameziti, je otázka, zda

že by sklízel ješt dr. Koerber. S parlamentem, který nemže provozovat

krajní, obstrukní odpor, dovedlo by vládnout i ministerstvo klerikáln-

feudální. A mimoparlamentní vlivy v Rakousku vždy mnohem více pály
smrm hodn konservativním než sebe mén pokrokovým. Vtšina parla-

mentní pak až dosud nalezla se v Rakousku pro každou vládu.

Ze v Rakousku pomry politické ješt ani z daleka nejsou uklidnny
a že poádek, který 4. beznem zjednala vláda Koerberova, není defini-

tivní, pozoruje kde kdo. Vlastní rozhodnutí teprv nastane-li, pochodí pi
nm pirozen nejlépe ti, kdo budou nejpipravenjší a nejvyzbrojenjší.

V tom je pední dvod — mnohem více než v pípravách k zemským
volbám — že se nmecké staré strany politické reorganisují,
aby byly schopny nového, svžejšího života. 19. kvtna konala v Praze

svj sjezd strana nmeckopokroková, 2. ervna nmecká strana

lidová. vStrana pokroková spokojila se obrodou ryze zevní, dccentralisující

zmnou organisaní, a všechno sjezdové jednání, jež elilo celým svým
rázem proti vše-nmeckému radikalismu, vyznaila také zhola povrchním

pátráním po píinách úpadku myšlenky liberální mezi nmeckým lidem.

Nedostatek agitace, slabý styk s mládeží, demagogie radikál a nepíze
vlády Nmcm jsou píiny, v nichž našel sjezd koeny nmeckoliberální

slabosti. Hloubji hledati se neodvážil. Jinak by byl musil seznat, že pí-

ina úpadku nmeckého liberalismu je vnitní, že je jí — mimo jiné —
nepochopení, které uchovávali se vzácnou dsledností pedstavitelé n-
meckého liberalismu pro svoje poslání v íši. Nmecký liberalism živni

v sob vždy dvojí myšlenku : myšlenku nacionální a myšlenku politické

svobody. Nedovedl však mezi nimi nalézti smíru a nedovedl ni jednu ni

druhou domysliti do všech dsledk. V nm idea politického pokroku

stále zápasila s ideou nacionální, jedna žila na úkor druhé. Což tu divu,

že pole uchvacují strany, jež — když již smíru nenalezly mezi obojí

myšlenkou — aspo dovedly tu i onu ideu domyslit. Nacionální rádi-



677

kalové chopili se takovýmto zpsobem myšlenky národnostní a myšlenka

pokroku politického našla své pedstavitele u Xmcu v sociální demokracii.

Ponkud hloubji snaží se provésti sv^ojl obrodu nmecká strana li-

dová. Piklonila se otevenji a bezpodminenji k myšlence národnostní.

Svdí tomu nejen její vývoj v Cechách, kde rostla a do nedávná postu-

povala spolen s nacionálními radikály, nýbrž i stálý a výluný draz,

s jakým se její program zabývá otázkou národnostní a zejména jazykovou.

I letošní sjezd, který jinak se konal ve znamení odporu proti všenmeckým
radikálm, proti nimž má být založen odbojný spolek Deutsche r

\'olksverein ftir Bohmen, jednal výhradn jen o národnostní otázce.

Vyslovil se pro nmeckou e státní, pro národnostní rozhraniení, které

by bylo trvalé, nezávislé na výsledcích obasného sítání lidu, pro rozd-

lení všech státních úad a to tak, že by nmecká oddlení nejv3'šších

zemských úad mla své sídlo i v nmeckých krajích zem, a že by

úedníci každého národního oddlení tvoili samostatný status
;
pro zemský

snm požadoval sjezd národnostní kurie s právem veta • menšinové školy

nákladem sice by mly zatížiti — po nmecko lidovém pání — pouze

menšinu, které by sloužily, ale existencí svou závislý by byly v jedno-

jazyných krajích na svolení obce a tím tedy na vtšin jinonárodní.

Proti nmeckým radikálm asi zvlášt elí austrogermanism (» spojení všeho

nmectví v Rakousku*) jakožto protiva politického pangermanismu. Kul-

turní pangermanism ovšem hájí i nmecká strana lidová, jež se vyslovuje

pro »zachování smluvn mezinárodní a kulturní souvislosti s íší n-
meckou*. Rakouské nazírání došlo asi také výrazu v tom, že bylo upu-

štno od volání po vylouení Dalmácie ze svazku zemí pedlitavských.

Dalmácie má moe ; ztráta znaného jejího pobeží by znaila pro bu-

doucnost oslabení Pedlitavska zejména také proti Uhrám.
I na eské stran obas se probouzí svdomí a vedoucí naše strana

poíná uvažovat o své nutné reorganisaci. V poslední dob astji dr. E ngl
ve svém list upozoruje národní stranu svobodomyslnou na nutnost toho,

aby se zreformovala a soustedila všechny eské síly pi práci, které by
byl podkladem spolený národní program eský, v nmž by
došly po zpsobu nmeckého programu svatodušního výrazu nejnižší po-

žadavky národnostní všech esk\'ch stran. 25. kvtna docela i sám
dr. Herold uvádl, že »povinností vedoucí strany svobodomyslné je, aby
vším úsilím provedla soustední veškerých opravdových, vážných, vlaste-

neckých muž v našem národ, kteí representují pracovní sílu národa ve

všech jeho vrstvách*. Le nedovedl zakrýti, že se pi tom Mladoechni
vlastn jedná jen a jen o svornost volební. Mladoechm ^e ped pod-
zimními volbami snmovními zle, he ješt, než jim bylo ped volbami
íšskými. Cítí dobe, že — i když vlivem setrvanosti politické, vlivem

veejné a hmotné moci, kterou mají k disposici jakožto strana vedoucí,

dosud vítzí — pece jejich dobrý styk s lidem je rozvázán na dobro.

Svdí tomu, že netroufají si více na schze veejné (dr. Škarda v Mladé
Boleslavi, dr. Kramá v Pacov mluvili s volistvem jen pi zavených
dveích) a že již pedem vzdali se pro nové volby nadje agitovat sch-
zemi a tím se musejí vzdát agitace nejlevnjší a nejvydatnjší. Proto jsou
píliš, píliš prhledný obavy dra Herolda, »zdali zájem a prospch našeho
národa toho vyžaduje, abychom do voleb snmovních vstoupili — rozdro-
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beni na rzné, vzájemn se potírající frakce ?« Proto však také nelze snaze
Mladoech soustedit na tch národních požadavcích, jež jsou spolený
všem stranám, také spolenou a svornou práci všech politických stran —
vit. Co Mladoeši chtjí, není pracovní svornost ^— a té by jist práv
mladé strany dobe rozumly — nýbrž svornost volební. Vedle toho,

kdyby se mly strany dohodovat o požadavcích spolených, je nezbytnou
podmínkou, aby pedem každá strana sama znala, co vlastn chce. Ale
práv u Mladoech panovala vždy a panuje dosud naprostá programová
nejednotnost a nehotovost.

I v nazírání na poslední období mladoeské politiky (od 4. bezna)
trvá hotový zmatek nad zmatek. Poslanci národní strany svobodomyslné
patrn sami nevdí, na em jsou, a proto také nejsou ani dslední ani

jednotni v tom, co namlouvají lidu. Prvotn, po ústupu od obstrukce

4. bezna vykládaH shodn i poslanci i samy Národní Listy, že bží
o doasné odstavení jazykové politiky. Uplynuly sotva dva msíce
a 17. kvtna hlásal ve Vídni v rozpotovém výboru dr. Stránský, že

eský národ trvá na požadavku dostiuinní za 17. íjen (zrušení jazy-

kových naízení) a že nikdy ani na okamžik neustoupí od jazykové své

politiky, le že by došel plného uspokojení. Dále ješt zašel vi svým
volim pan dr. Kramá. Kdežto samo mladoeské vedení po provededém
obratu od obstrukce piznávalo — a tím se i omlouvalo — že jde o pouhý
obrat taktický, ne však o upuštní od zásad, prohlásil jednoduše v Táboe
pan dr. Kramá, že ani zmna taktiky nenastala . . .

Na dkaz, kolik shnilého je i mezi stranami t. zv. mladými, bylo

by teba se zmíniti o afée Kl ofá-Fárek. Ale to je tak trapná kapi-

tola, která by spíše než do politického pehledu patila do rt »z mravní
pathologie eského života«, jak je kdysi as uveejoval, že zatím prost
jen a co nejstrunji (abychom referentské povinnosti vyhovli) zazname-
náme, o bží: Pan Fárek obvinil ve svém asopise V ped! pana V. J.

Klofáe, vdce a poslance strany národn sociální, z podobných in proti

mravopoestnosti, na jaké sám trestní zákon pamatuje ve svých paragrafech.

Pan Klofá vymohl si konfiskaci asopisu V ped! a pana Fárka žaloval.

Když však pan Fárek chystal se provésti dkaz pravdy, pan Klofá ža-

lobu odvolal, prý proto, že si pan Fárek opatoval kivé svdky.
-Gp-.-

po VEEJNÉM HOSPODÁKSTVÍ. Da z jízdních lístk železniních. — Státní úetní zá-
-• vrka za rpk 1899.^ — Osobní doprava po železnicích. — Doprava po parnících a tram-
wayích. — Státní pjka pro investice železniní a vodní. — Pjky Interní a prémiové. —
Spolený rozpoet íše. — Svaz eských spoitelen. — Poštovní spoitelna v Rakousku. —
l:'enežni trh. — Banky cedulové v Rakousku, Nmecku a Švýcarsku. — Valutní krise ve
Španlsku.

Finanní ministr Bohm-Bawerk podal pedlohu zákona o dani z jízd-

ních lístk. Zrušení erárních mýt silniních a pevozních zpsobí prý

zmenšení státních píjm o 2-1 mil. a poplatková novela o 1-5 mil., zlep-

šení plat diurnistských bude vyžadovati obnos asi 5 mil. a zvýšení pensí

pro státní úedníky dle starších pensijních norem pensionované i pensí

pro vdovy a sirotky, pokud rovnž ješt dle starých norem jsou vym-
eny, zvýšeného výdaje nových 2-6 mil. K. Tento úbytek píjm a vzrst
nové obrnné lodi, torpéd, dunajských monitor a hlídkových lun atd.
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výdaj iní úhrnem as 11-2 mil. ko.un, pro nž nelze prý nalézti úhrady

v dosavadních prostedcích rozpotových a potebí tudíž nové dan.
Dne 20. kvtna však podána pedloha, mající zdražiti cestování po

železnicích, a dne 24. na to uveejnna úetní závrka o hospodaení

státním za rok 1899, v níž dvody ministrovy docházejí valného vyvrá-

cení. Úetní závrka tato konstatuje totiž, že pebytek státního hospodá-

ství, který v roce 1898 inil 21-65 mil. zlatých, stoupl v roce 1899 na

30-01 mil. zl. Státní píjmy jsou tedy v rozpotech preliminovány tak

opatrn nízko, že pevyšují poád ješt výdaje v dvou letech o více než

51 mil. zl., a není tedy pochyby, že by v mezích dosavadního šroubu ber-

ního našlo se úhrady i pro nepatrná celkem bemena, zvýšením diurnist-

ských plat a siarších pensí úednických a vdovských rozmnožená.

Arci však bylo v roce 1899 za éry bezparlamentní vydáno z po-

kladních pebytk 6609 mil. zl. — na investice 27-71 mil. zl., k umoení
státovek 1-17 mil. zl., k ástenému splacení 80milionového dluhu Ra-

kouskouherské bance 30 mil. zl., k úhrad zvýšení plat úednických
2*2 mil. zl. atd., — tak že celkem pece pokladniní pebytky o 39 mil, zl.

se zmenšily. Avšak tyto pokladniní zásoby obnášejí dosud (koncem

1899) plných 227-35 mil. zl. a mají býti dle pijatého zákona investiního

pjkou 80 mil. korun, tedy asi o tolik, co inilo jejich zmenšení v r. 1899,

rozmnoženy. Ponvadž dále pro nejhlavnjší státní investice — železniní

a nyní prplavové — budou opateny peníze nikoli z hotovostí, nýbrž opt
pjkou, ponvadž i druhá znaná položka mimoádného výdaje z r. 1899
— 30 mil. zl. bance Rakouskouherské — nebude se opakovati le až po

letech, lze oekávati skutené, nezkrácené znané pebytkj' ádných píjm,
tak že by se zlepšení existence diurnist a pensist nemusilo práv initi

odiosním okamžitou dávkou novou.

Jaká má však býti tato nová da ? Z jízdních lístk platil se dosud

v Rakousku kolek, obnášející 2 halée z každé koruny ceny jízdní, nej-

výše však 50 halé, kteréžto obmezení znamenalo výhodu pro cestování

na vtší vzdálenosti a ve vyšších tídách vozových. Na míst tohoto kolku

zavádí se nyní zvláštní da z jízdních lístk pro osobní dopravu po že-

leznicích ve výme 12^/^ jízdní ceny pro dráhy hlavní, 6^0 pro místní

a 3' Iq pro drobné dráhy. Osvobozeny jsou od dan ryze místní prostedky

dopravní, t. j. ty, které provozují dopravu uvnit obce nebo v okruhu

7 km. od hranic obce, dále osobnosti nejvyššího dvora, osoby dopravované

dle vojenského tarifu a dlníci dopravovaní se zvláštními sníženými lístky

jízdními. Da vybírají a eráru odvádjí železné dráhy samy pod písnou
zodpovdností a kontrolou. Výtžek nové dávky odhaduje vládní pedloha
na 11 mil. korun, asi tolik, co obnáší shora zmínný úbytek píjm a

vzrst vydání státních.

Kdyby této dan bylo skuten potebí k úhrad kulturních a hospo-

dáských úkol státu, nebylo by lze proti ní píliš mnoho namítati. Mají
da z osobní dopravy velmi etné státy evropské : Francie, kde byla již

od konce 18. století zavedena proporcionální dávka z veejných podnik
povoznických, vybírá 10°/q da s ^/j^novou pirážkou z ceny jízdních

míst, v Itálii piráží se krom jízdního kolku ješt 16"/,^ da k cenám
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jízdním, v Anglii platí se 5°/o z obyejných osobních transport (krom
jistých vlak dlnických) a 2"/^ z dopravy po drahách mstských, v Rusku

platí se IS^o da dopravného za osoby, zavazadla a rychlozboží, ve Špa-

nlsku 20"/^ z dopravy osobní a 5^0 z nákladní,- konen i Uhry mají

da IS^/o z dopravy osob a zavazadel, 7^0 z dopravy rychlozboží a S''/^

z dopravy nákladní, krom kolku, placeného z jízdních lístk ve výme
kolku rakouského, ale bez obmezení na uritý obnos.

V Rakousku byla da z dopravy železniní navrhována již v roce

1879 a 1897 — v tomto posledním roce i z dopravy nákladní — nedošlo

však k jejímu projednávání. Na zdanní osobní dopravy vodní (parníkové)

se nepomýšlí: jednak tomu vadí smlouvy mezinárodní (u Dunaje, Bodam-

ského jezera, Labe, Visly, Prutu a Dnstru), jednak jest osobní doprava

na jiných vodách nepatrná.

Vadou dan však jest, že zavádí progressi jenom co do druh že-

lezniních tratí, nikoliv co do tíd, t. j. že uruje stejné procento pro

všechny tídy téže trati, což sice znamená pi vyšší základní cen jízdního

lístku i vyšší obnos dan, ale jen proporcionáln, na progresivn, a celkem

tedy vyšší zdanní cestujících tídy tetí.

Nebo co se týe pomru jednoilivých tíd v osobní doprav, yíe-

važují daleko tídy s poplatky nejnižšími, ponvadž pestala býti jízda

po železnici luxusem a jednotlivé tídy poskytují za velmi rzné ceny sice

též rzné pohodlí, ale vlastní výkon dopravní úpln stejný.

Z 68,357.009 osob roku 1899 na státních drahách v Rakousku do-

pravených pipadalo na I. tídu vozovou 281.231 osob, na II. tídu

3,430.669 osob a na III. 62,512.579 osob (zbytek na vojsko a IV. tídu

na haliské trati Lvov-Belzec), ili v procentech na jednotlivé tídy po-

adem 0-41, 5-02 a 9r45"/„ (na IV. tídu 0-18 a na vojenské osoby

2"94" „). Co do píjmu z osobní dopravy úastnily se jednotlivé tídy

u státních drah rakouských a sice: I. 6-11%, II. 17-43% a III. 72-89'7o
(IV. 0-23'7i, a vojenské osoby 3-34°/o). Na soukromých drahách v Ra-

kousku pipadlo roku 1899 ze 73,939.230 osob dopravených na I. tídu

l-247o, na II. 8-397o a na III. 87-797o (zbytek na vojenské osoby), a

z píjm na I. tídu 6-427„, na II. 21-597^ a na III. 69-207o. První

a II. tída neiní dohromady ani tvrtinu píjm z osobní dopravy na

státních drahách, v osobní doprav poskytuji tedy nejvtší ást píjm
tídy se sazbami nejnižšími a hledí-li se k tomu, že na p. dle dat úední

statistiky rakouské za rok 1899 pipadalo prmrem na každou osobu

v III. tíd státních drah dopravenou 31-51 kilometr cesty a 0-37 zl.

jízdného, a že dále na doprav rychlíkové súastnily se téhož roku na

státních drahách ve III. tíd pouze 1,122.642 osoby, t. j. asi l"87o všech

cestovatel tídy III., znamená to, že massu cestovatelstva železniního

tvoí lidé na krátké vzdálenosti cestující.

Ponesou tedy novou da hlavn cestující tetí tídy. Avšak ani to

nejsou vesms tídy nemajetné. Nemáme ovšem statistiky, z které by se

dalo posouditi, z jakých prvk se skládá osobní doprava, ale lze to sou-
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diti právem z radj' dvod: pedn nejchudší kraje bývají také nejídeji

protkány drahami. I kde pak železnice jest, patí k cestování ne pouze

dopravní prostedky, nýbrž také jiné náležitosti : peníze, jichž nejnezámož-

njší tídy nemají nazbyt ; as, jehož nemají ti, kdož prací a povoláním

na urité místo jsou vázáni ; konen úel cesty — k cestování má lovk
pranemajetný obyejn málo podnt.

Nchledíme-li tedy k výjimeným pípadm, jakými jsou transporty

dlnictva v obvodech velkomstských, hornických neb velkoprmyslových,

transporty sezónního dlnictva rolnického, stavebního a pod., cestují lidé

opravdu chudí jen zídka a ony miliony obecenstva i jen v III. tíd ce-

stujícího tvoí cestující živlové obchodní— osobn nejastjší to frekven-

tanti železnic — a obj^^vatelstvo celkem lépe situované. Že se i zde ostatn

rozmohlo cestování luxusní, t. j. zbytené, malichernými druhdy podnty
vyvolávané, je známo.

Konen i pi tomto daovém zvýšení budou osobní sazby našich

železnic, zejména c. k. státních drah vždy ješt znan nižší nežli u stát-

ních drah v Prusku, Bavorsku a j., zvláš pokud jde o tídu tetí, která

se svými cenami dosud tém rovnala tvrté tíd drah pruských.

Ostatn, když jsme etli rozarování, ochlazení, sklamání atd., jaké

nastalo po horece prplavové a investiní v našem asopisectvu po ohlá-

šení nové pedlohy daové, tázali jsme se, jak jest možno žádati na státu

jednmi ústy obrovské výdaje a zárove diviti se, že dle tchio výdaj
také píjmy musí býti zvýšeny, a jak jest dále možno, že totéž publikum,

které bude z poátku lomoziti, zaplatí-li na dráze místo 10 krejcar 12,

platí dobrovoln a zbyten konduktérm tramwayí stejn veejných, jako

jsou železnice, k jízdnému ne práv nízkému ješt zpropitné inící 20 až
40*^

p tohoto jízdného.

Letos také paroplavební spolenost vltavská zvýšila znan — o 25
a více procent — své dopravní sazby, tak že se v nkterých relacích rov-

nají až sazbám železniním, neposkytujíc nad to pi doprav dtí výhod,

jaké poskytují železnice. Ped>tavte si njmí, že má paroplavba vodní dráhu
zdarma, upravovanou na útraty veejné, že má nanejvýš primitivní zaízení

pístavní, že obecenstvo strpí pi tchto podnicích nepesnosti a nepohodlí

v jízd, proti nimž by se co nejrozhodnji obrátilo pH železnicích — a

tém bude vám nemyslitelno, že by jedno a totéž obyvatelstvo tolik sho-

vívavosti a ochoty k placení mlo na stran jedné a tolik požadavk na
stran druhé

Schválení zákon o železniních investicích a o vodních stavbách
v poslanecké snmovn iní nezbytnými pípravy finanní :.opatení penž-
ních prostedk. Na rok 1901 bude potebí 78-S mil. korun, na rok 1902
92-6 mil. korun a s pipotenírr! 80 mil. korun k doplnní pokladniních
hotovostí tedy celkem asi 250 mil. korun. Vkládá prý vyjednávala o pe-
vzetí celé pjky s bankovní skupinou Rothschildovou, s níž súastní se

i poštovní spoitelna jako pi poslední emisi rentovní, za kurs asi 94*'/^

v ten zpsob, že by banky pejalj-- polovici ihned a na polovici že by si
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vyhradily právo opní. Vláda prý se dokonce zavázala nevyjednávati,

pokud by se bankovní skupina Rothschildova nerozhodla, se žádnou jinou

bankovní skupinou.

Podrobnosti celého zatímního ujednání byly takové, že 4. ervna byly

v parlament se tí stran podány interpelace (Dr. Kramá, Dr. Gross a

Kaiser), poukazující na bezpíkladné toto vydírání státní pokladny i na to,

že kursy rent našich práv následkem jednání o investiních pedlohách
umle jsou stlaovány bursovními initeli, i konen, že by daleko lépe

prosplo státním financím místo ukvapeného zadání celé poteby vydávati

pjku investiní postupn dle skutené poteby k veejné subskripci.

Interpelace Kramáova prohlašuje též za jedinou možnou fonnu pjky
investiní rentu korunovou. V »Obzoru nár.-hosp.« byl v dubnu uinn
též jiný návrh, upozorující na jinou finann výhodnou formu opatení

penz na úely investiní: na pjky loterní a prémiové, kterýžto úvrní
zdroj odjakživa byl ve všech zemích nejlacinjší a pro dlužníka nejvýhodnjší.

Zvlášt se však u nás vzmohla poptávka po loterních pjkách od

r. 1889, kde stát zákonem z 28. bezna 1889 si vyhradil právo vydávati

loterní a prémiové pjky pro sebe na základ zákona zvlášt k tomu cíli

vydaného, práva toho od té doby však nikdy nepoužil, tak že loterní pjky
jsou tím ureny jaksi k vymení; ponvadž se ani žádné nové soukromé
losy domácí ani cizí k obchodu u nás nepipouštjí, jsou dovoleny jen losy

ped r. 1889 vydané a tehdy u nás kolující.

Úhrnná bursovní cena všech los v obhu jsoucích následkem toho

obnáší 825,287.860 korun a všech výher, úrok a splátek vyplatí se do

posledního slosování u všech tchto pjek dohromady jen 929,413.136 K.
Je tedy zejmo, že by dlužník, kterému by se podailo za nynjších kurs
ty pjky prodati, by obdržel 825^2 "lil- korun, za které by bhem dlou-

hých let (nkteré pjky budou teprve až v letech 1930—50 úpln sloso-

vány) byl povinen splatit pouze asi 929^/., mil. korun. Jsou tedy úroky po-

žadované od t:h, kteí loterní pjky kupují, pranepatrné. U znané ásti

pjek by dlužník žádné úroky dokonce ani platit nepoteboval.

Delegace povolily spolený rozpoet íše na rok 1902. Celkové vý-

daje ádné obnášejí 327*89 mil. korun, mimoádné 36-11 mil. korun;

první jsou o 5"31 mil. vtší, druhé o 4'24 mil. K menší než v r. 1901.

Odete-li se vlastní úhrada 6' 19 mil., zbývá jakožto ryzí úhrnná poteba
357*81 mil. korun. Z toho uhradí se píjmem celním, který rozpoten jest

v Pedlitavsku 99*23 mil. korun, v Uhersku 15*83 mil. a v zemích oku-

povaných 0*58 mil. korun, tedy úhrnem 115*64 mil korun, po srážce

paušál režijních a celního paušálu zemí okupovaných jakožto istým d-
chodem celním 110*54 mil. korun. Zbývajících 247*27 mil. korun musí

se tedy uhraditi kvótovými píspvky obou polovic; o rozdlení klíe

kvótového dohodnutí mezi kvótovými deputacemi dosud se nestalo.

Z výdaj íšských pipadá celkem 348*33 mil. korun na vojsko a

válené námonictvo, z ehož je 35*9 mil. korun výdajem mimoádným
(20 mil na vojsko, a 15*9 mil. na námonictvo) na úely známé: doplnní
zásob runic a náboj, vyzbrojení nkolika pevností novými dly, pokusy
s novými dly rychlopalnými, úvry stavební, opevhovací atd., na stavbu
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Rozpoet Bosny a Hercegoviny vykazuje píjem 44'84 a výdaje

44-58 mil. korun.

Rozumí se, že jednání delegací nevyboilo z obvyklých »státnických«

forem, skonivši hladeji a bezvýznamnji než snad kdykoliv jindy.

Na prvním sjezdu eských spoitelen, který konal se v Praze dne

11. listopadu 1900 za pítomnosti zástupc 64 spoitelen, byl hlavním

odstavcem programu návrh na zízení sva^u eských spoitelen v Cechách,

na Morav a ve Slezsku. Návrh ten setkal se také s obecn3'^m souhlasem.

Schváleny stanovy a zvolen výbor k zadání stanov, které byly vládou dne

22. bezna 1901 vzaty na vdomí, naež dne 2. ervna konala se usta-

vující valná hromada. Za leny svazu pihlásilo se dosud 64 spoitelen,

z nichž 56 v Cechách a 8 na Morav. Spoitelny pihlášené representují

celkem pes 342 milion korun vklad.
Nkteré spoitelny se nepihlásily, toužíce na to, že ve svazu není

po píkladu spoitelen nmeckých zízeno též stedisko finanní, do

kterého by plynuly pebytené úspory, vklady atd. Na valné hromad bylo

také projeveno pání, aby se zídila ústední banka, dále bylo navrhováno

zízení zvláštního sboru úetních znalc pro zkoumání út spoitelních,

pronášeny stížnosti na obmezování se strany vlády v ukládání sirotích

penz do venkovských spoitelen, na nucené ukládání reservních fond
v cenných papírech, na píliš veliké jich zdaování, na placení diet vlád-

ním zástupcm a pod.

Že také úetnictví spoitelen potebuje ádného, znaleckého dozoru,

vidno z etných nekalých afér minulých i — teprv oekávaných.

Poštovní spoitelna rakouská vydala svou sedmnáctou zprávu za

rok 1900. Koncem t. r. inil poet vkladatel v oddlení spoitelním
1"48 mil. osob s pohledávkou 140-88 mil. korun v hotovosti a 55-61 mil.

korun v státních papírech. Z každých 1000 obyvatel v Pedlitavsku mlo
57 osob vkladní knížky poštovní spoitelny, v echách, na které pipadá
celkem 344.527 vkladatel, prmrn z 1000 obyvatel jen 55 osob. —
Úhrnná pohledávka eských vkladatel obnášela 27.61 mil. korun.

V oddlení chekovním bylo 42.568 úastník s obratem 10.412-93

milion korun. Z chekových kont pipadalo 12-471, t. j. pes 29°/o "^

jedinou Víde, na Prahu s pedmstími 2.667, t. j. nco pes 6°/,,, na
Brno 807, na Štýrský Hradec 665, na Linec s Urfahrem (pomrn velmi

mnoho) 500, na Terst jen 488, na Liberec 415, na Plze 323, Teplice

284, Ústí 218, Budjovice 205 — na eská msta poet pomrn velmi

nepatrný.

Na penžním trhu našem zavládla ochablost ; o podnikavosti není
tém stopy, peníze hrnou se do bank — do pražských pibylo, mimo
jedinou Pražskou (díve Kolínskou) úvrní, za jediný kvten pes 4 mil.

korun — pražské peníze hledají zúroení až v Anglii, papíry podnikové
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spoitelnách pražských penz ubývá, v eské za kvten o 0-92 milionu,

v Pražské mstské o 0-29 mil. korun, tak že tato spoitelna rozhodla se

zvýšiti od ervence úrok ze vklad nových na 4"/^,

Banka Rakouskouherská pjuje na trhu i pod oficielní míru úro-

kovou, neobyejn levn, a pece zápjní její obchod klesl až na pou-
hých 334 milion. Výtžek banky siln jest ohrožen, nové filiálky, zvláš
v Uhrách štde zízené, nemajíce obchod jsou jen zdrojem pasivnosti.

Arci musí zúrokovati banka Rakouskouherská zbyten vysoký ka-

pitál akciový, znan vyšší, než jest na p. kapitál íšské banky nmecké
i po nynjším obnovení privilegia.

Jako loni v Rakousku bylo totiž prodlouženo letošním rokem bankovní
privilegium také íšské bance nmecké. Jednání trvalo velmi dlouho a bylo

potebí etných kompromis, než bylo prodloužení íšským snmem na

dalších 10 let povoleno.

Zajímavo je srovnati vbec úpravu tuto s novým statutem banky
Rakouskouherské. Základní kapitál íšské banky nmecké zvýšil se od

r. 1901 ze 120 na 150 milion marek, r. 1906 zvýší se o dalších 30 mi-

lion marek. Teprve v roce 1906 dosáhne tedy bankovní kapitál nmecký
obnosu, který rovná se pibližn akciovému kapitálu banky Rakousko-
uherské (do loska 90, nyní 105 mil. zl.). Reservní fond íšské banky
nmecké musil býti zvýšen na 60 mil. marek, reservní fond banky Ra-

kouskouherské zvyšuje se, dokud nedosáhne 20"/^ základního kapitálu.

Kontingent bankovek byl zvýšen, zisk akcioná nemálo snížen.

Obdrží ze zisku akcionái nejvýše jen 3"/^ (u nás 4"/^, v Nmecku do

nynjška 4^2%, u nás do loska 5"/^) ; ze zbývajícího zisku pijde 20"/,,

reservnímu fondu a z toho, co zbude, obdrží tvrtinu akcionái a ti

tvrtiny stát (v Rakousku pipadne ze zbytku 1 "/^ fondu reservnímu, tedy

opt akcionám,
20^jf^

fondu pensijnímu a o zbytek se do 6''/q akciového

kapitálu dlí polovicí akcionái a stát). Akcie budou zníti místo jako

3000 M (jako dosud) píšt jen na 1000 M. Kdybychom tedy poítali

zisk íšské banky nmecké i banky Rakouskouherské obnosem 10 milion
marek, resp. korun, pipadlo by v Nmecku akcionám dle nového privi-

legia asi 9-1 mil. marek a státu (i-9 mil. marek, v Rakousku však akcio-

nám 11-74 mil. a státu pouze 4-26 mil. korun.

Ve Švýcarsku pibyla ke 34 cedulovým bankám, kontrole finanního
oddlení spolkové vlády podléhajícím, ticátá pátá banka k vydávání ban-

kovek oprávnná, basilejská kantonální banka. Kdežto v jiných státech

evropských cedulové bankovnictví vždy více se sousteuje a monopolisuje

v jediném ústav, úinné státní kontrole podrobeném, má Švýcarsko pi
3'3 mil. obyv. bank 35 s úhrnným výdajem bankovek 230 5 mil. frank,
na 1 obyvatele více než dvakrát tolik co v Nmecku.



Vahnní krisi prodlává Španlsko, jehož financím zadala smrtelnou

tém ránu válka s Kubou, Filipínami a Sev. Amerikou. Stát zadlužil se

u banky, ímž nastal prevýdaj bankovek, mající v záptí jich znehodnocení^

ažio na zlato a vývoz jeho ze zem, vysoké stoupnutí smnených kurs
a jiné známé úinky kleslých valut. 5.

ZEMDLSKÉ, PRMYSLOVÉ A OBCHODNL Pedloha zákona o drahách bosenských. —
Pedloha invesiini a vodní.^ — Zpráva výboru o vodních cestách. = Sjezdy o vodních

drahách na Morav a íní i prplavní spoleK, moravský. — eská spolenost národohospo-
dáská v Praze 1900. — Keramická výstavka eského obchodního musea v Praze.^— Hospo-
dáski innost X:irodni Jednoty pro východní .Moravu. — Živnostnictvo proti prmyslovým
ustavuji vzdlávacím a živnostenské dodávky pro vojsko. — eské odbory zemdlských
rad v Cechách a na Morav.

Pedloha o bosenských drahách, o které zmínili jsme se již v íslech

listopadovém a prosincovém, byla nyní parlamentu na základ minister-

ských úmluv ze dne 7. listopadu 1900 skuten podána. Vláda se zmoc-

uje svoliti k tomu, aby zemská vláda bosensko-hercegovská smla pi-

jmouti zápjku k úhrad stavby železné dráhy od Sarajeva k hranici

sandžaku novopazarského blíže Uvace s odbokou pes Višegrad k hranici

srbské v úhrnném obnose do 75 milion korun, k jejímuž zúroení a umo-

ení by se dále užilo pebytk železnic již díve na spolené útraty

v Bosn zízených, pokud ovšem dráhy tyto vbec pebytk poskytují.

Po dokonení této dráhy, která má býti zatím úzkokolejná, ale co do stavby

zízena jakožto normálnkolejná dráha hlavní, má se pak finann za-

bezpeiti souasná stavba dráhy ze Samace do Doboje a z Bugojna do

Aržana na hranici dalmatské.

Jak známo, jde hlavní tra bosenská z Brodu nad Sávou pes Doboj

do Sarajeva a odtud pes Mostar do Metkovi, odkud se teprve nyní staví

spojení k námoským pístavm dalmatským, zejm. k boce kotorské. Od
této hlavní trati odbouje severozápadn jiná pes Travnik a Dolnji Vakuf

do Jajc, kde však koní, až zase v Banjaiuce poíná tra nová severo-

západn k hranici chorvatské, kde pipojuje se k železnici Sisek-Záheb.

Tato chybící tra Banjaluka-Jajce zbavuje Pedlitavsko pímého spojení se

Sarajevem a s Mostarem a iní pro Pedlitavsko bezcennou i novou želez-

nici projektovanou, která, až dojde na turecké pd pokraování k Mitro-

vici, zjedná Uhrm pímé spojení se Soluní v dob, kdy pímé spojení

Pedlitavska do Bosny bude poád ješt koniti v Banjaiuce. Nebo o zbu-

dování této krátké chybící trat není v pedloze té vbec ei, a nám
nabízí se za dv dráhy sloužící úelm uherským — i dráha Samac-

Doboj totiž zkracuje a usnaduje toliko spojení Bosny s Budapeští — toliko

píní úzkokolejná dráha z Bugojna ke Splitu, která pjde ásten po

výšinách nad 1000 m. nad moem, pekonává na dvou místech prudké

stoupání tratmi ozubenými, potebuje na ochranu proti snžnj^m bouím
krasským ochranných zdí atd. a má jen — k tomu ješt dost nepatrný —
význam lokální. Vládní pedloha teprv nyní ví, že Split svojí polohou
a svým pírodním, prostranným a bezpeným pístavem jest uren státi se

dležitým obchodním stediskem, ale spojuje jej úzkokolejnou horskou
drahou s krajinami neplodnými. Pedloha též velmi opatrn mluví o tom.
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že dosavadní i nové dráhy bosenské mají Bosnu spojiti s »monarchií«, ve

skutenosti ovšem jedin s Uhrami, imputujíc tak parlamentu velmi silnou

dávku duševní obmezenosti — zdali právem i neprávem, ukáže se — a pro-

hlašujíc za »nikoliv neuspokojivý* výsledek, že dosáhla uherského svolení

aspo k této dráze, kterou Pedlitavsko dv^ma tetinami bude musit za-

platiti. —
Na spojení s Bosnou interesovány jsou i Cechy: neml by i eský

snm na základ zemského zízení ozvati se co nejdraznji proti této

pedloze, která jest posmchem našeho »spoleenství« s Uhrami?

Jednoho a téhož dne pijala snmovna poslanecká v tetím tení ob
pedlohy investiní i vodní a ob pijaty též snmovnou panskou. Zákonem
ze dne 6. ervna jest zabezpeeno druhé železniní spojení s Terstem a

ostatní projektované dráhy alpské a haliské i eská tra Rakovník-Louny,
a brzy bude publikován i zákon o stavb prplav a kanalisaci i regu-

laci ek.

Dlužno tu však rozeznávati. Investice železniní jsou projekty úpln
propracované, co do pedbžných prací již hotové, s jichž provádním za-

pone se ihned, jakmile bude vydána renta zápjní. Zákon o stavb
vodních drah naizuje však jen, že se mají vodní dráhy, spojující Dunaj
s Odrou, Vltavou a Labem a Odru s Vislou a Dnstrem, státem provésti,

zaváží-li se zem platiti roní píspvek staící k zúroení a umoení jedné

osminy tch obligací, které se vydají k stavb dotyného prplavu nebo
ásti prplavní nebo ke kanalisování dotyné trati íní (Vltavy od Bud-
jovic ku Praze a Labe od Mlníka k Jaromi). Tyto píspvky zemí pe-
stanou, jakmile píjmy dotyného prplavu po srážce náklad vydržo-

vacích a provozovacích pekroily dv léta po sob obnos potebný k zúro-

ení a umoení nominálního kapitálu zaizovacího. Pée o píspvky zemské
a ostatních interesent (místních) zstavena zemskému zákonodárství,

zemský píspvek mže se však dle úmluvy se státní správou poskyt-

nouti také zízením jednotlivých projekt (pístav a pod.), penecháním
pozemk atd.

Toto ustanovení rozhodne dle všeho o tom, které z vodních staveb

budou se provádti. Zcela nepochybn prplav dunajsko-oderský, protože

u nho lze oekávati asem i finanní výnosnost nebo aspo samostat-

nost — našli se pro nj ped lety i soukromí podnikatelé — a protože

Morava i Dolní Rakousy rády povolí žádaný píspvek.
Rovnž provede se kanalisace stedního Labe, protože o výhodnosti

tohoto podniku rovnž není pochyby, a též pochybnjší již kanalisace

Vltavy od Prahy do Budjovic, protože oboje bude platiti osminou samo
království eské. He je s prplavem od Budjovic k Vídni. Prplav
tento vtší polovicí leží v Dolních Rakousích a siln pochybujeme, že

Dolní Rakousy obtíží se osminou nákladu na jejich ást tohoto prplavu
pipadající. Neposkytnou-li tohoto píspvku, prplav se nezbuduje, leda

by Cechy pevzaly i celou nebo ást kvóty dolnorakouské, t. j. pomáhaly

stavti svými píspvky kanál v zemi cizí. O prplavech haliských ne-

mluvíme; najdou se svého asu jist »obecn státní« a jiné ohledy, pro

které se zemský píspvek Halii sníží nebo jinak vynahradí, nehledíc
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k tomu, že ustanovení o zpsobu, jakým lze píspvek tento také poskyt-

nouti, podává zadní dvíí-ka, jimiž lze pi dobré vli vlády podniku pr-
plavnímu výhodn penechati lecjaká bezcenná zaízení a práva. Známo,
jak se kupovaly ped lety nynjší státní dráhy haliské.

Zajímavo je, že ve správ vodního výboru jsou vedle hlavního refe-

renta Mengra pro každý z obou dunajských prplav referenti dva. Prima-

vesi a Šílený pro oderský, Kaftan a Scheiner pro vltavský ; haliské vodní

dráhy krátce odbyl Merunowicz (co ml také povdt !) — prplav od

Perova k Pardubicm speciálního referenta nenašel. Posl. Kaftan (v speci-

álním referáte I) nejvíc se do vody pohroužil, s prospchem použiv svého

lánku v »Nár. Listech« a vj'kládaje známé všeobecné vci optn od

Adama; že mu pak za to ušly dležité momenty práv našeho kanálu se

týkající, není divu I

Prplavní projekty vyvolaly vtší ruch shromažovací jedin na

Morav. Po sjezdu v Brn následoval 19. kvtna veliký sjezd eského
lidu v Perov, který prohlásil požadavky regulace ek moravských, zejm.

Moravy, a urychlení a podporu prací melioraních, vítal pedlohu o stavb

prplav, zejm. dunajsko-oderského, ale zárove žádal opatení, aby vý-

robky tuzemské byly cly a prplavními poplatky chránny ped dovozem
výrobk cizozemských, dále aby pi provádní vodních staveb brán byl

hlavn zetel k domácím živnostníkm, podnikatelm a dlníkm i aby

dlnický pomr pracovní a mzdový byl ped zapoetím práce zák. upraven.

Sjezdový referent popíral, že by zlacinním dopravy cizího obilí po pr-
plavech poškozeno bylo zase naše rolnictvo, naopak získal bj"^ se snazší

vývoz a vydatnjší odbyt pro náš cukr a jemen, jehož vývoz do Nmecka,
konkurencí Spojených Stát Severoamerických ohrožený, levnjší dopravy

nezbytn vyžaduje. Dne 9. ervna pak konán sjezd rolnictva moravského

o stavbách vodních v Uher. Hradišti.

Xa Morav utvoil se též ihned íní a prplavní spolek k tomu
úelu, aby z nového usnadnní dopravy zabezpeen byi skuten také pro-

spJch eskému národnímu hospodáství a ne pouze cizincm.

eská Spolenost Národohospodáská v Praze konala dne 8. t. m.
výroní valnou hromadu. Dle jednatelské zprávy innost spolenosti o nco
se rozšíila a povznesla a slibuje znenáhla rozvinouti se ješt intensivnji.

Zpráva konstatuje nejprve, že od té doby, co sešel se sjezd národohospo-
dáský z r. 1895, aby hledal šastnou formuli, jak osvžiti a rozprouditi

vlažné, stagnující naše žilobití hospodáské, mnoho v našem podnikání
zmnilo se k lepšímu. »Svdí o tom celý náš ruch podnikatelský z po-

sledních let, který zdá se, nadobro vyvázl z dívjší jednostrannosti a

vlažnosti a rozvíjí se stále rozmanitji a stále ve vtším slohu, bez vý-

bojné posy, ale za to hospodásky tím stízlivji a zdravji. Nevystavl
nám vtrné bašty prmyslové na národnostním pomezí, nestavl » soustavn
scházející nám dosud závody « na podklad pouhé papírové rentability ná-

rodní spoteby, tak oblíbené dív, ale zapustil koeny v celé ad odvtví,
kde k tomu vybízela objektivní rentabilita hospodáská, jíž v míe stále
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vtší pichází vstíc porozumní i chu k priimyslovému i obchodnímu
podnikání, »Svj k svému«, stízliv hospodásky pojato, pestává býti

sypkým leckdy spekulaním podkladem výnosnosti nových eských zá-

vod, ale dostavuje se jako prémie odbytová u podnik stízliv hospo-
dásky založených. Spolenost národohospodáská, varujíc se všelikého

podobného »regulování« ruchu podnikatelského, neopomíjela nicmén napo-
máhati k uskutenní nových projekt a podnt podnikatelských, kdekoli
k tomu udala se píležitost. Tak zabývala se v prošlém roce m. j. pro-

jektem zízení eské tkalcovny hedvábných látek nábytkových na Lan-
škrounsku, opírající se o tamní rozvtvený domácký prmysl hedvábnický,
projektem zízení obchodní spolenosti pro komisionáský sklad a odbyt
výroby eských tkalcoven, zízením družstevní prádelny bavlnné eskými
tkalcovnami, které dojde snad ješt letošního roku provedení soukromou
iniciativou tkalcoven severoeských. Mohly by samy jen eské mecha-
nické tkalcovny tímto zpsobem bezpen založiti a zamstnati 10— 12
(místo dosavadnícii jen tí) eských prádelen, íslice nijak pehnaná, hle-

díme-li k znanému rozmnožování pot mechanických stav, jaké v po-
sledních letech v eskéi prmyslu textilním jest znamenati.*

Akce ítanková dospla v tomto roce tak daleko, že pro trojdílnou

školskou ítanku Cpro trojtídní školy venkovské) dodána byla ada lánk
národohospodáských a podáno dobrozdání o jiných láncích obsahu
hospodáského, které komisi ítankovou došly. V novém vydání ítanek
tchto objeví se tedy poprvé ve form pístupné a pesné nové tivo, šíící

správný názor o celé ad základních pojm národohospodáských, základ,

jejž pak postupn v ítankách ty- a ptidílných a posléze ítankách pro

školy mšanské bude lze rozšiovati a prohlubovati.

Spolenost vydala dále nkteré publikace, úastnila se živ innosti

pednáškové v Praze a po venkov, zvlášt ilý odbor chrudimský vedle

nkolika cykl pednáškových uspoádal na jae v Chrudimi výstavku
pedmt denní poteby eského pvodu a poídil soupis vyšívaek bílého

prádla ve východních Cechách, na jehož základ v prmyslovém museu
chrudimském vypracována petice k vlád o zízení vyšívaské školy pi
tomto museu.

Výbor spolenosti rozhodl se rozestoupiti se v sekci theoretickou

(pouovatelskou) a praktickou, vyhradiv každé plnou autonomii co do
agendy v její obor spadající a právo doplniti se odborníky. Sekce theoretická

uspoádá, bude-li dost úasti, na podzim t. r. kurs národohospodáský
v Praze v zásad dle vzoru kurs, poádaných v roce 1898, ovšem
s thematy rázu asi speciálnjšího, a cyklus pednášek v nov zízeném
místním odboru eskobudjovickém. Také v Plzni je zízení odboru již za-

bezpeeno a jedná se o poádání cyklu pednáškového. Místní odbor spo-

lenosti v Pardubicích poádá koncem t. r. manifestaní schzi o vodních

cestách.

eské obchodní museum v Praze, nevdoucí, co vlastn dlati, a

potácející se bez pevného smru od jednoho nahodilého pokusu k dru-

hému, konen zase vzchopilo se k njaké innosti, poádajíc v míst-

nostech umleckoprmyslového musea Pražské obchodní komory odbornou
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výstavku keramickou — vc, která by byla píslušela vlastn tomuto

museu samému. Výstavka je zdailá a bude . snad museu umlecko-pr-
myslovému podntem k vlastním podnikm podobným.

Pozoruhodnou innost i v oboru hospodáském projevila Národní

jednota pro východní Moravu. V prosinci 1900 poádala hospodáskj'

sjezd severní Moravy v Zábehu, peovala o usazování eských živnost-

ník v eských mstech, upozorovala a informovala o volných místech

uovských a dlnických, opatovala úvr, peovala o rozproudní ilejšího

života v živnostenských spoleenstvech, konala v posledním roce 78 schzí
s 86 pednáškami o pedmtech odborných, šííc zejm. svépomocné eské
snahy hospodáské, zaídila v Olomouci veejnou lidovou ítárnu, zasílá

asopisy do chudjxh a ohrožených obcí atd.

V živnostnictvu našem, jemuž se práv uzákouje v poslanecké sn-
movn nová »ochrana« proti ilejší obchodnické podnikavosti sbíráním za-

kázek cestujícími, rozproudil se nový ruch agitaní, který obrací se jednak

proti » nekalé konkurenci* státních prmyslových ústav vyuovacích,

jednak proti zpsobu, jakým se zachází se živnostnictvem pi odvádní
dodávek veejných, zvlášt vojenských. Xa jedné stran vytýká se školám

odborným, že nevzdlávají své žactvo prakticky a jejich absolventi že jsou

k odborným výkonm praktickým nezpsobní a nepotební, na druhé pak
zvedá se pokik, jakmile škola vyrobivši — pro cvik a methodou školskou,

tedy ovšem ne hromadn a ex professo — nco skuten praktického, vý-

robek tebas ojedinlý zpenží ; a provede-li umlec — profesor— na monu-
mentální budov musejní, bankovní a pod. ímsy, prelní vchod nebo

schodišt, cítí se ve svých »oprávnných « zájmech poškozeným kde který

zedník, pozlacova, lakýrník atd.

I ony stížnosti na chikány pi dodávkách dlužno bráti cum grano

salis I Že by bylo lze pi známém vlivu živnostnictva v parlament
a v tisku veejném odmítnouti zhola bezdvodn tolik dodaných pedmt,
je vru nemyslitelno, naopak dlužno míti za to, že práv vdomí o vy-

datné ochran ve veejném mínní i v parlament, zpsobilo leckde malou
péi o provedení dodávky, jež pak ovšem byla odmítnuta.

eské odbory rad zemdlských pro království eské i pro mar-

krabství Moravské rozeslaly práv výroní zprávy o své innosti.

V otázkách, týkajících se zákonodárství a národního hospo-

dáství, stojí roku 1900 v echách v popedí innost odboru, sm-
ující k ochran zemdlských zájm pi obnov obchodních a celních

smluv ; dobré zdání eského odboru rady zemdlské, o této otázce mini-

sterstvu orby podané a vynikající zejména stízlivým názorem na výrobní

a tržební pomry zemdlské i prmyslové v Rakousku bez jednostranného,

upílišeného zdrazování druhdy jen domnlých interes zemdlských,
dalo smr obdobným akcím etných jiných zemdlských korporací.

NAŠE DOBA. R. VIII., . 9., 1901. 20. ervna. 44
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eský odbor rady zemdlské konal též šetení o rozšíení alkoholu

mezi zemdlským dlnictvem, podal dobré zdání o píinách parcelací

selských statkv, návrhy na zavedení zákonné povinné revise záložen

a jiných výdlkových a hospodáských spoleenstev, na zmnu zákona

o odepisu dan pozemkové za píinou živelních pohrom a pod.

Koovné vyuování nedoznalo žádných podstatných zmn
;
pokrao-

vací školy hospodáské vykazují ponkud vtší návštvu žactva (951;

v r. 1899 pouze 886). Zákonná úprava tohoto oboru pokraovacího školství,

proti prmyslovému a obchodnímu dosud velice opozdilého, jeví se nalé-

hav nutnou. V zizování stedních, rolnických a zimních hospodáských

škol nastal klid ; toliko školy již zízené se zdokonalují, a i tu by po

našem názoru bylo žádoucí i rychlejší tempo i vtší intensivnost. etným
školám povoleny byly veejné podpory na stavby, na zkušebná pole, na

uebné pomcky a pod. Otázka zízení eské zemské školy mlékaské

spje ku konenému rozešení. V oboru školství hospodyského vnuje se

zvláštní pée hospodyským kursm ptimsíním, které se poádají v dob
letní pi zimních školách hospodáských ; ku stálým školám hospodyiským

v Lounech, Nm. Brod a ve Stžerách nových v roce 1900 nepibylo.

Zvláštní zmínky zasluhuje akce smující ku zizování okresních

ovocných školek, které dle návrhu eského odboru zizují okresní výbory,

dávajíce je spravovati odbornými zahradníky. Podobné školy zídily si již

okresy Chlumecký, Novo-Bydžovský, áslavský, Mlado-Boleslavský, Li-

báský a Velvarský, ada dalších okres hlásí se k tomu úelu o pod-

poru zemskou i státní, a k organisování domácí produkce ovocní cké do-

máhá se eský odbor rady zemdlské systemisování místa instruktora pro

ovocnictví a vinaství. V návrzích eského odboru jest obsaženo též, aby

aspo pokusn zavedeno bylo pímé sprostedkování mezi producentem

a konsumentem prostednictvím drah dle zpsobu anglického. V oboru p-
stování ovocných strom a zužitkování ovoce dje se u nás skuten po-

krok jen velmi pozvolna. Celé kraje, tak na p. samé okolí Ripu, jsou co

do stromoví uinnou pouští, a snad by neškodilo, psobiti morálním ná-

tlakem v tom smru, že by se výslovn každoron oznamovaly okresy

a obce, které o pstování stromoví na svých cestách a pozemcích náležit

se starají (na p. roním oznamováním potu vysázených strom), ale

také obce a okresy, které v tomto smru ukazují netenost veejného po-

kárání hodnou, na p. zrovna okresy vinohradský, smíchovský, karlínský,

roudnický a j.

Nejpatrnjší jsou výsledky innosti odboru co do chovu zvíat; na

zvelebení chovu skotu bylo vydáno v roce 1900 119.472-22 K.

Vedle toho vnuje se vždy vtší pée i mlékaství; družstevní ruch

mlékaský v nkterých okresech jest velice ilý (nejvíce v okresích Vy-

sokomýtském a Litomyšlském).

V oboru 1 e s n i c t v í vyvinul eský odbor rady zemdlské vý-

znanou innost podporováním zalesiiování holých strání a neplodných po-

zemk : v roce 1900 zalesnno bylo celkem 488 jiter 5480*^ se subvencí

16.474 K 66 h; poítáme-li na 1 jitro prmrn 6.400 sazenic, bylo vy-

sázeno asi 3,125.000 sazenek. Celkový výsledek dosavadní akce za tyi
léta 1897 až 1900 vykazuje 2.017 jiter 528 J*^ zalesnných pustých strání

a neplodných pozemk. Akce tato našla jak u ministerstva orby, tak
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u zemského výboru štdré podpory a nmecký odbor rady zemdlské pro

království eské, zahájil v roce 1900 pro obvod své psobnosti akci ob-

dobnou. Také zde ml by eský odbor víc podpory docházeti u obcí

a okres ; holých strání jest u nas k hanb naší samosprávy venkovské

až píliš mnoho. Upozorovali jsme již nkolikráte, že nejde tu pouze

o esthetiku a zdravotnictví, ale i o dležité zájmy materiální, a práv po-

slední akce vodní mla by i po této stránce pivoditi u nás obrat a na-

uiti nás vtšímu pemýšlení a piinní. Málo pomohou nákladné melio-

race a regulace, nebude-li rozumným lesním a vbec stromovním hospo-

dástvím peováno o pravidelnjší napájení ek a potok, a ony dravé

povodn, za nimiž následuje nedostatek vody pi sebe kratším suchu, jsou

jen svdectvím našeho vlastního nehospodáství a nedbalosti. O poteb
umlých nádrží zahrazováním údolí atd ani nemluvíme.

V oboru hospodáského výzkumnictví sluší uvésti zízení hospo-

dásko-fysiologické výzkumné stanice eského odboru rady zemdlské pro

království eské pi eské technice v Praze. Stanice zízena byla ovšem
jako pouhé provisorium od eského odboru s podporou ministerstva

a zemského výboru; koneným cílem snah jest jednotný veliký výzkumný
ústav pro celé království.

R. 1900 uspoádána prvá odborná výstava mlékaská a zpsoben
znaný pokrok v zakládání hospodáských družstev : povstala ada družstev

mlékaských a jednota družstev nákupních a prodejních, a zízeno pt
družstevních skladišt obilních (v Jaromi, Kouimi, es. Skalici, Novém
Bydžov a Rychnov n. Kn ). K organisování ruchu družstevního zízen

pi eském odboru rady zemdlské poradní sbor družstevní.

eský odbor zemdlské rady moravské psobil zejména horliv

v koovném vyuování zemdlském, v podntech k zaizování a spolu-

úinkování pi správ rolnických mlékáren družstevních, jichž bylo koncem
m. r. na Morav 63 (z toho 8 zaízeno na pohon parní), v poádání kurs
hospodáských a hospodyských a pod. vedle ostatní innosti na zvelebení

ovocnictví, chovu dobytka atd., pokraující celkem podobn jako v týchž

smrech innost zemdlské rady v echách. Zajímavá šetení provedl eský
odbor zemdlské rady moravské o domáckých prmyslech devaském na

Vyzovsku a kartánickém na Silpersku. I svým asopisem rolnickým eský
odbor moravské rady zemdlské výborn pispívá k šíení vzdlanosti

a tím i k povznášení blahobytu v rolnictvu moravském. Vbec znamenati

na Morav po stránce hospodáské hojné svží poátky silné a slibné akce,

které bychom páli, aby brzy dosáhla úinné podpory zaízením zem-
dlského oddlení pi eské technice brnnské. T.

^OCIÁLXI.
mal

ÁLXI. Výroní zpráva živnostenských inspektoru rakouských — Závady v podnicích
liialoživnostenských — Devítihodinná doba pracovní v dolech uhelných — Sjezd Dlnické

Akademie — Pedloha zákona o pensijním zaopatení soukromého úednictva — Ustaveni
rakouské spolenosti pro dlnickou ochranu — Sjezd sociální demokracie uherské — Souste-
ov;;ní ob\-vatelstva v mstech — Berlin, Londýn.

Jako každoron zmíníme se nkolika slov^ o výroní zpráv živno-

stenských inspektor za rok 1900, ministerstvem obchodu práv vydané.

Celkový dojem ze zprávy letošní je píznivjší než ze zpráv minulých.

44*
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Postavení dlnictva co do mzdy, doby pracovní a jiných podmínek smlouvy
pracovní se pomrn zlepšilo, také sociáln-politické porozumní podnika-

tel, zdá se, že vzrstá — aspo u vtších. Pokud jde o maloživnostenské

závody, konstatuje zpráva inspektorská, že maloživnos.tníci kladou opatením,
jež inspektoi navrhují nebo žádají co do zaízení a jakosti dílen a nocle-

háren a pod., nejtužší odpor i tehdy, když nejde o vtší výdaje finanní.

Proto také zpráva energickými slovy domáhá se soustavného zdokonalo-

vání živnostenské inspekce a zejména vydatného rozmnožení personálu,

podotýkajíc, že ada inspektorát je petížena pracemi nad míru své výkon-
nosti, že úast pi nejrozmanitjších komisích, byrokratická agenda všeho

druhu, požadavky úrazových pojišoven dlnických stžují inspektorm
vlastní innost dozorí i potebné soustavné objíždní dozorích okres.

Loni byl zízen jediný nový obvod v Lubn osamostatnním štýrské ásti

dosavadního inspektorského obvodu celoveckého, tak že je nyní v Rakousku
21 dozorích obvod mimo speciální živnostenské inspektoráty pro vnitro-

zemskou plavbu a pro vídeské dopravní prostedky. Zízena též loni ko-

mise pro zamezování úraz v ministerstvu obchodu a živnostenské soudy
v Praze, Plzni, Teplicích, Ústí n. L., Štýrs. Hradci a Lubn (1. íjnem 1900)

a v Krnov (1. lednem 1901).

R. 1 884, kdy byla živnostenská inspekce v Rakousku zavedena, bylo

dozorích okres 9 a všeho personálu dozorího 10 osob; nyní je okres
21, v Cechách byly roku 1884 obvody inspektorské 4, nyní je jich 7.

Poet inspekcí za loský rok stoupl na 16.493 (proti 12.457 v r. 1899),

poet revisí na 15.393 (proti 11.383 za rok 1899). Toto stoupnutí vy-

svtluje zpráva tím, že jednak minulého roku nebylo již inspektorm za-

mstnávati se namáhavým vyšetováním o pomrech v domáckém prmyslu,
které zabíralo dv léta pedchozí, jednak že v nkolika dozorích obvodech

eských byla místodržitelstvím naízena soustavná obchzka po etných
podnicích maloživnostenských. Proto také poet dlník, pipadající na

jeden prohlédnutý závod, klesl s 56 v roce 1899 na 46 v roce 1900.

Vypoítávati závady, které byly shledány v prohlédnutých podnicích

maloživnostenských, bylo by opakováním vcí již z dívjška známých.

Jen nkolik ilustrací: V pražském obvod byly shledány pekárny a uze-

nárny provozované po léta v podzemních místnostech beze všeho úedního
schválení. V pražském jednom pedmstí shledáno 9 pekáren v sklepích,

pod uliním niveau ležících, vtšinou tmavých a neistých, asto vlhkých,

nevtraných a jen malými mížovými otvory z chodníku osvtlovaných.

V nkterých pekárnách bylo nemile cítiti sousedství kanál, v jiných byly

shledány ložnice vedle pecí, na chodbách, v skladištích mouky a pod.

Zpráva stžuje si na to, že nejsou náležit hlášeny nemoci živno-

stenské ani tam, kde je to písn naízeno, a to — zejména v sirkárnách —
ani se strany léka a že se ani obasné lékaské vyšetování dlnictva tchto

podnik nedje s potebnou svdomitostí. Co do pracovní doby, konstatují

inspektoi, že se ustavin zkracuje; pes 53"/{, prohlédnutých podnik má
pracovní dobu kratší než zákonných maximálních 1 1 hodin, v grafické

živnosti pevládá pracovní doba 9hodinná, následkem stávek siln klesla pr-
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mrná pracovní doba v prmyslu textilním, nezídka byl — aspo pro

jisté druhy obtížnjších prací — zaveden pracovní den osmihodinovjh

Povážlivým zjevem jest, že následkem živnostenských soud znan
vzrostla náklonnost podnikatel k odstraování výpovdní lhty vbec
a že zaasté dlnití písedící tchto soud byli od svých zamstnavatel
z místa propuštni.

Dlnické hnutí bylo v roce 1900 celkem slabé, výsledky jeho jen

nepatrné a nepomrné k obtem pro n pinesenýí^m.

Co do výcviku živnostenského dorostu pomry — dost smutné

a tžko napravitelné -- skoro se nezmnily ; zejména spoleenstva úkolu

svému hoví z valné vtšiny jen mrou praskrovnou a zhola nedostatenou.

Chvaln vyslovují se nkteí inspektoi o výsledcích výstavek ued-
nických prací na povznášení uednického výcviku ; výstavky tyto zná

však inspektorská zpráva toliko v Celovci, Brn, Znojm a Olomouci —
uednické výstavy v eských mstech, nejetnjší, nejhustji obeslané

a nejlépe organisované však živnostenskému inspektoru pražskému a tím

i ústednímu inspektorátu ušly. Je- dále stilistickou komiností, jmenuje-li

se výslovn každá obec, kde byla zízena i zrušena pokraovací škola,

kdežto souasn mluví se o tom, že státní prmyslová škola byla zízena
»v jednom prmyslovém míst v dozorím obvod králohradeckém« místo

prosté v Pardubicích. Zbyten také nejmenují se ve zprávách inspektorských

státní školy odborné, které byly inspektorem prohlédnuty.

íšskou radou byla — ne bez nesnází — pijata osnova zákona

o zavedení devítihodinné pracovní doby v hornictví — avšak jen pro doly

uhelné a pro dlnictvo pod zemí pracující, kdežto návrhy sociáln- demokra-

tické, aby ^vedena bj^a pracovní doba osmihodinná pro všechny dlníky
a v hornictv^í vbec, i mírnjší návrhy kesansko-sociální, aby zákon platil

pro všechno hornictví, byly zamítnuty. A i takto krotký zákon byl by
v panské snmovn málem neprošel. Vládní zástupce prohlásil totiž v po-

slanecké snmovn, že onmi 9 hodinami rozumí se doba od vjezdu

prvního muže do šachty až do výjezdu muže posledního po skonené
smn, ímž skutená pracovní doba se prakticky zkracuje na pouhých
8 hodin. V panské snmovn byl pi jednání uinn návrh, jímž se na-

proti tomuto prohlášení urovala na 9 hodin skutená doba pracovní, ne-

ítajíc vjezd a výjezd — a toliko hlasy pítomných tí ministr, kteí jsou

spolu leny panské snmovny, zachránna pedloha bez tohoto dodatku.

Zachrániti faktické provádní zákona ve smyslu vládního prohlášení bude
vcí organisovaného hornictva. Zákon má hlavn význam pro hornictvo

eskomoravské; uhlokop je v Rakousku na 65.000 a veliká ást uhlí

(u hndého SO"/^) rakouského tží se v echách a na Morav.

Valný sjezd Dlnické Akademie ukázal nepopirateln žalostné po-

klesnutí vzdlávacích snah naproti politickým a odborným i v organiso-

vaném dlnictvu — stejn jako v stavovských organisacích mšáckých.
Na sjezdu doznána oteven poteba nápravy a zejména ukázána právem
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pomíjející cena frásovitých ponejvíce pednášek a prázdného asopisectva
naproti vzdlávání knihovému. I dlnictvo je tlem z našeho tla a vady
naší povahy jsou i jeho vadami !

Poslanecké snmovn podána byla pedloha zákona o pensijním za-

opatování soukromého úednictva. Pojištní tomuto podléhají po dokonaném
18. roce vku všechny osoby zamstnané v soukromé služb za plat m-
síní neb roní, pokud mají u jednoho a téhož zamstnavatele nejmén
600 korun roního platu, jakož i osoby zamstnané ve službách veejných,

pokud nemají normálního nároku na invalidní a starobní pensi, vyjímajíc

zízence dvorní a státní i ústav s'átních, dále osoby podrobené elednímu
ádu a ty, které dosáhnou postavení pojištní podléhajícího teprve po do-

koneném 50. (muži) nebo 40. (ženy) roce vku.
Pedloha zavádí tedy novou tuto kategorii pojišování obligatorního

jenom pro ást osob v závislém postavení soukromém, pro t. zv. úedníky
soukromé, ale též pro t. zv. nedefinitivní zízence ve službách veejných
mimostátních, obecních tedy, okresních, zemských, obchodních a j. komor,

spoleenstev a jednot spoleenstevních atd. Na tomto podklad technicky

nejsnazším a nejjednodušším bude pak asem pokraováno dále až snad

k zavedení invalidního a starobního pojišování po vzoru nmeckém.
Obsah pojištní je v tomto obmezeném kruhu osob dosti rozsáhlý :

lze pojistiti se na rentu invalidní a starobní a na podporu pi nezamstna-
nosti, na rentu pro vdovu i na píspvky výchovné pro dti, konen na

odbytné pro vdovu a dti. Nárok na rentu starobní nabudou muži za

480 a ženy za 420 msíc, za nž byly píspvky zapraveny, a sice muži

po dokonaném 65. a ženy po dokonaném 60. roce vku, a již zstanou
i na dále ve služebném postavení ili nic. Nároku na ostatní renty a pí-

spvky (invalidní, vdovské, dtské) nabude dotyná osoba za 60 msíc,
za které byly píspvky zaplaceny.

Osoby pojíst ní podléhající roztídny jsou dle roních píjm (platu

s píbyteným, funkním i aktivním pídavkem a s naturálními požitky)

ve ti tídy, jichž hranicemi jsou píjmy roních 1200 a 2400 K Renta

invalidní iní pak pro tetí- nejvyšší tídu 1200 K, pro druhou, stední

tídu 900 a pro první tídu (s platem pod 1200 K) ron 600 K, renta

starobní pro tytéž tídy ron 1800, 1350 a 900 korun, ne však více,

než obnášel nejvyšší roní plat pojištncv v dob, kdy platil píspvky.
Vdova obdrží rentu 600, 450 resp. 300 korun ron, rok po uzavení
satku, dále byl-li satek uzaven ped dokonaným 50. rokem pojištnce

a ne snad v dob, kdy manžel požíval již renty invalidní, nebyla-li dále

vdova v dob úmrtí manželova od nho svou vinou soudn rozvedena

nebo pro zavinní smrti svého manžela soudn rozvedena.

Pedloha zavádí též podporu v pípad nezamstnanosti v msíním
obnosu jedné dvanáctiny renty invalidní, nepozbyl-li pojištnec místa dobro-

volným odchodem nebo zavinným propuštním, je-li zcela bez podpory

a nenajde-li si v dob tí msíc po svém propuštní bez vlastní viny ji-

ného zamstnání — nejdéle však po dobu 12 msíc; byl-li kdo úhrnem
po 12 msíc podporován, nabude práva na další podporu po dalším 60
msíním pispívání.
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Pojišování toto vydržuje se dle pedlohy výlun píspvky pojištnc

a zamstnavatel — bez všelikého pispívání státu, a sice platí na pojištní

starobní a vdovské v I. tíd platební zamstnavatel 4*5, pojištnec 3 K
msín, v II. tíd (plat od 1200 do 2400 K) zamstnavatel 6-75 a po-

jištnec 6 K msín, v tetí tíd oba po 9 K msín ; tedy ron v první

tíd platební 90 korun, v druhé 153 a v tetí 216 korun. Výdaje všech

ostatních druh pojištní rozvrhnou se dle výšky poteby pirážkou na

zamstnavatele. Stát tedy pojišuje soukromé úednictvo z penz jeho

vlastních a jeho zamstnavatel, práv tak jako niím nepispívá na dl-

nické pojišování nemocenské a úrazové.

Pro pojištní invalidní zavádí se pensijní ústav se sídlem ve Vídni,

jehož leny jsou pojištnci a jejich zamstnavatelé a v jehož správ —
mimo presidenta jmenovaného ministrem vnitra — ob tyto kategorie stej-

ným potem len (celkem 20— 24) jsou zastoupeny. Dle politických okres

se pak utvoí místní svazy pro pojištnce a jich z imstnavatele v doty-

ném okresu.

Pedlohu dlužno zásadn vítati, a leckterá její ustanovení — pílišné

kaulely pro podpory v nezamstnanosti, pílišný centralismus správy, vý-

hradné svalování bemen pojištní na bedra pojištnc a jich zamstnava-

tel a j. — vyžadovala by pilné nápravy. Pojištní má význam teprv pro

další budoucnost, pro nynjší úednictvo jen potud, pokud v as vydání

zákona nebudou jednotlivci než 25 let. Kruhy prmyslnické nestaví se

ani zásadn proti pedloze, namítajíce jen formáln, že nebyla pedloha

podána díve k vyjádení komorám ani prmyslové rad, tak že teprv

z parlamentních akt dovídají se o nových sociálních bemenech jim pi-

bývajících. K uzákonní pedlohy dojde ovšem nanejvýš v zasedání pod-

zimním. Právem dlužno však alespo pro poátek obávati se, že zamst-

navatelé pod tlakem hrozících bemen tímto pojištní budou hledt zneuží-

vati personál, nahrazovati úetnické síly diurnisty, spoiti se zvyšováním

plat atd.

*

Rakouská spolenost pro dlnickou ochranu se ustavila ke konci

kvtna t. r. ve Vídni. Jsouc ustavin ve styku s mezinárodním sdružením

pro zákonnou ochranu dlnickou ve Švýcarsku má spolenost sluovati

pátele sociálních snah reformních bez rozdílu stran, vyluujíc naprosto

politickou agitaci nebo projednávání otázek politických. Prof. Philippovich

v úvodním proslovu zmínil se, jak Rakousko — r. 1885 co do dlnické

ochrany nad jiné státy vynikajíc — od té doby krom nedlního klidu nic

nevykonalo, a by bylo úkol dost a dost. Co do mezinárodní ochrany

dlnické byla by potebná ochranná opatení pro dlnice a mladistvé dl-

níky k odstranní nebezpeí pro zdraví a život dlníkv, k rozšíení dl-

nické ochrany na maloživnostnictvo a domácký prmysl, na dlnictvo do-

pravní a zízence obchodnické a hostinské. Dalšími otázkami jsou zdoko-

nalení živnostenského dozoru, utvoení zdravotních dozorc a pibrání

inspektor z ad dlnictva, zízení komor dlnických, bytová reforma, soci-

ální pojišování atd.

Je tedy práce na adu let, Potšitelno je, že pro opravu spolenosti

získáni i zástupci organisovaného dlnictva.
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Koncem kvtna konala sociální demokracie uherská valný sjezd

v Budapešti za úasti 187 zástupc z 61 organisací. Odmítnut návrh na
pípravu generální stávky k dosažení všeobecného práva hlasovacího, o jehož

provedení však mají se spolen piiovati dlníci všech národností v ze-

mích uherských. Usneseno, aby byl vydáván odborný list hornický i (k ná-

vrhu Slováka Moravského) slovenský socialistický asopis Nová Doba.

Z uveejnných výsledk sítání obyvatelstva zajímá nás dnes hro-

madní obyvatelstva v mstech. Zejména v posledním desítiletí vzrostlo

pekvapující mrou obyvatelstvo v místech nad 20.000 obyvatel, kdežto

v desítiletí 1880— 1890 stoupal poet obyvatelstva nejvíce v místech sted-

ních od 5.000 do 20.000 obyv. V roce 1880 bydlilo ješt v Rakousku
v obcích s mén než 2.000 obyv. 61-67o všeho obyvatelstva, dnes již

jen 53'7"/(,, velkomsta s více než 100.000 obyvatel sousteovala ped
20 lety jen 5-2°/^, nyní pak již 9'4°/p všeho obyvatelstva a toto úhrnné

procento by ješt více stouplo, kdyby Praha — jsoucí celkem sice hospo-

dáským, ale nikoli ješt správním — figurovala ve výkazech ne pouze

s 204*478 obyvateli vnitního msta, nýbrž s více než dvojnásobným
potem obyvatelstva vlastního a svých pedmstí nebo dokonce celého

obvodu policejního. Poítáme-li totiž ku Praze ješt jen Karlín, Libe,
Zižkov, Vinohrady, Vršovice, Nusle, Smíchov a Košíe, stouplo v celém

tomto obvodu v posledním desítiletí obyvatelstvo ze 347.509 na 447.834
duší, tedy práv o 100.000, kdežto na p. v Liberci vzrostlo obyvatelstvo

pouze ze 30.890 na 34 204 (asi o 10-7'^/„), pedstiženo jsouc daleko

rychlejším vzrstem Ústí n. L. (z 28.692 ná 37.255 obyvatel).

Postup k velkomstm nedosáhl však ješt u nás daleko té inten-

sivnosti jako v Nmecku. — Máme pouze 6 velkomst (nejvtší Víde
s 1'66 mil. obyv., naež následuje Praha, Terst, Lvov a Štýrský Hradec,

a poslední pibylo r. 1900 Brno se 108.944 obyvateli) s úhrnem 2-45 mil.

obyvatel, 6 mst od 50.000 do 100.000 obyv. s úhrnným potem 400.571

duší a 41 stedních mst (20—50.000 obyvatel) s úhrnným potem
1,191.104 duší.

V Nmecku na p. Berlín roste tak rychle, že by z dom a oby-

vatel, týdn pibývajících, bylo lze utvoiti msteka o 3000 obyvate-

lích. Koncem 1899 ítal Berlín již bezmála 1,850.000 obyvatel, dosáhl

tedy dle dosavadního vzrstu do konce m. r. potu dvou milion, neítajíc

ani pedmstí Charlottenburg, Schoneberg a Wilmersdorf, která si uchovala

svoji komunální samostatnost. Berlínská telefonní sí je vtší než londýnská

a nejvtší na svt. Celá Francie má pouze na 40.000 telefonních stanic,

jediný Berlín 50.000, jsa telefonicky spojen s 800 msty jinými.

V Anglii ítá Londýn (správní obvod londýnský) sice jen O'2'^l^

veškeré plochy anglickowalesské, sousteuje však pes Y- veškerého oby-

vatelstva a pes Yó zdanitelné hodnoty pozemkové v Anglii, platí pes
'/^ všech daní anglickowalesských a — hostí sedminu vší anglické chudiny.

Od r. 1870 do 1897 stoupl výnos londýnských pozemk a staveb o 21

milion liber, což znamená zvýšení kapitálové hodnoty londýnských po-

zemk o pt miliard marek. V.
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ŠKOLSKÉ. Macešská pée zem o uitelstvo — Hrozivé píznaky hmotné bídy y uitelstvu
— Nový elaborát subkomitétu zemského výboru na ^úpravu uitelských plat — Projed-

náváni jeho v zemském výboru — Politická svépomoc uitelská — Uzákonni stedoškolských
extensí — Extense uitelstva škol obecných a mšanských — Sjezd eských pirodozpj^tcv
a lékav o školských otizkách ; petžování mládeže, masturbaci s hlediska školního.

» Vlast vaše — stará, zlá macecha . . . .« Tato slova Macharova,

adresovaná dlnickému proletariátu, mohou býti v plném slova smyslu

adresována jednomu z nejuboženjších inteligentních proletá — uiteli

v království eském. Krutou bídou hmotnou zkrušen, v obanských právech

svých omezen, s mraky nelidského disciplinárního ádu nad sebou, byro-

kratismem školním spoután, klerikalismem ohrožován, autonomií utlaován,

upírá stále zrak svj ku snmu zemskému v oekávání, že tentokrát jist

již, alespo v jednom smru stane se mu po právu. Rok co rok dochází

krutého sklamání. Malá jiskra nadje, sotva že vznícena, je hned po vzpla-

nutí utlumována a není ani divu, když — jako v poslední dob nkoli-

krát se stalo — zmalomyslhlý uitel bohatého království vysvobozuje se

z utrpení svého ranou z revolveru.

V pravd macešsky chová se k uiteli — vlast jeho, zem eská.

»Když má chleba dáti, tikrát jej obrátí« — jako se to zpívá ve známé
národní písni. Na zemském snmu však obrátí se chléb ne tikrát, ale ticet-

krát, niá-li se z nho uitelstvu skýva ukrojiti. O úprav plat uitelských,

jich nutném zvýšení a spravedlivjším rozmení hovoí a píše se ve ve-

ejnosti již léta, aniž tato nutnost pivedena na snmu jen ku ponkud
píznivjšímu konci. Nijak se koženého svdomí poselstva na snmu zem-

ském nedotýká fakt, že všechny sousedící zem s královstvím eským
služné uitelstvu zvýšily a spravedlivji upravily. Mladoeští poslanci

zemští mají sice spravedlivé požadavky uitelské zvlášt ped volbami

stále na jazyku, ale skutky svými, svou rozhodností k jich uskutenní
v niem nepispívají Srdce jejich je k požadavkm uitelským ve skute-

nosti práv tak tvrdé, jako srdce velkostatká a malých agrárník.

Vlivem svým nedovedli dosud ani vymoci, bj-- almužna 100— 200 K
usnesením snmu z 22. prosince minulého roku tm nejbídnji placeným

tídám platebním povolená, b^ia vyplacena. Mladoeští poslanci nedovedou

ani chápati, jak znaný zdvih národních a kulturních vcí by mlo v zá-

ptí možné zvýšení plat uitelských. Ústa svá mají sice plna státního

práva eského, ve skutenosti však provozují stále politiku protistátoprávní.

Na uitelstvu svém dopouštjí se od let jenom eského státního bezpráví.

Naped odhlasují ve Vídni všechny možné ádné i mimoádné vojenské

a jiné rozpoty a potom v echách na státoprávním snmu zemském
ukazují farizejsky uitelstvu kapsy ve Vídni vyprázdnné. Dsledná poli-

tika státoprávní poínala by si zajisté jinak. Zajistila by naped doma ty,

o nž peovati na snmu zemském si na starost vzala a potom by ve

Vídni mohla poukazovati vhodn na nemožnost dalšího upílišnného zvy-

šování nákladu na vojsko a podobné státní nezbytnosti.

Protikulturní politika mladoeská má v záptí se dostavující pová-

žlivé symptomy. Mladší, nadanjší uitelé utíkají houfn ze školství a na-

bízejí síly své tm oborm práce spoleenské, ve kterj^ch budoucnost

jejich jest lépe zajištna. V echách nedostává se touto dobou více dvou
set zkoušených sil uitelskj^ch a íslo toto rapidn stoupá. V poslední dob
zaznamenaly noviny nkolik pípad uitelských sebevražd z nouze. aso-
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pisy uitelské zaznamenávají asté žádosti uitel o místa lépe placených
obecních strážník, skladník a pod. Zjištna jsou fakta, že mnozí uitelé
z bídy jsou nuceni piživovati se o prázdninách na zapenou na chmel-
nicích, štípáním paez a podobnými pracemi, vedle obvyklejších již prací

jako je vycpávání ptactva, velaení, knihaství, varhanictví a pod. Že za

takovýchto pomr je posice uitelstva vi stále se rozpínající síle kleri-

kalismu stále seslabována, je samozejmo.

Otázkou úpravy uitelských plat obíral se v posledních dnech
zvláštní subkomitét ze stedu písedících zemského výboru zvolený (dr.

Herold, dr. Pražák a dr. Werunský). Elaborát jím vypracovaný dostal se

do schze zemského výboru, kde o nm prof. Pražák referoval. A'' tomto
roce nemá se pro uitele víc státi, než že zrušeny býti mají poslední dv
tídy platební na školách obecných a poslední tída platební na školách

mšanských. Jinými slovy má se provésti usnesení snmovní z 22. pro-

since minulého roku. Teprve od 1. ledna 1903 má býti upraveno základní

jednotné služné uitelstva zpsobem následujícím. Na obecných školách

mají dostati zatímní uitelé se zkouškou dosplosti 900 K, uitelé II. tídy
se zkouškou zpsobilosti 1200 K, uitelé I. tídy na školách obecných
základní služné 1600 K, uitelé I. tídy na školách mšanských 2000 K.

Aktivní pídavkj^ vypláceny mají býti pouze v mstech ítajících více než

10.000 obyvatel. V místech, ítajících 10.000—30.000, mají se rovnati

207,,, ve mstech ítajících pes 30.000 obyvatel SO^/o a v Praze 40^0
základního služného. Kvinkvenálek má býti na obecných školách šest po
200 K a na školách mšanských rovnž šest po 250 K.

Proti návrhu školské komise z roku minulého ml by návrh subkomi-

tétu výhodu v tom, že se jím zavádí základní služné opravdu ve všech

obcích jednotné (1600 a 2000 K). Nev^ýhoda jeho je vtom, že v menších

obcích do 10.000 obyvatelv, a tch je veliká vtšina, uitelm by se žádných

pídavk aktivních nedostalo.

Návrh subkomitétu zemským výborem pijatý v celku ani z daleka

nevyrovná se návrhu Anýžovu, vyslovujícímu požadavek uitelstva o úpravu

plat dle posledních ty platebních tíd státního úednictva. Mimo to není

postaráno jasn o úhradu ani pi tomto jen ásteném zlepšení plat ui-
telských. Poslanci zemští spoléhají stále na pomoc vlády, která jakýmkoli

zpsobem pispti zemi na úpravu plat uitelských již nkolikráte od-

mítla. Pímo a poctiv navrhnouti zvýšení zemských pirážek o nkolik
procent mladoeští poslanci se bojí z pedstíraného strachu ped poplat-

nictvem.

Celý prbh jednání o úprav plat uitelských v poslední schzi

zemského výboru svdí, že dobrá vle uitelstvu pomoci jest jen klamn
pedstírána. Velkostatkáští písedící hr. Schonborn a prof. dr. Pražák

zejm prohlásili, že by pro navrhovanou úpravu byli jedin v pípad,
kdyby se našla úhrada. Také rozhodující a všemohoucí maršálek snmu
zemského prohlásil, že za usnesení ve píin úhrady nemže pevzíti

žádné zodpovdnosti.

Uitelstvo tolikráte sklamané nemže ani tentokráte oddati se klidn

nadji, že otázka úpravy jeho služného, dlouhá léta se vlekoucí dojde

v nejbližším zasedání snmovním by i jen ásteného rozešení. Ve své
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bíd a beznadji poíná rokovati o politické svépomoci. »eský Uitel«

podal nedávno nkteré návThy, jak by politická organisace uitelská mla
vypadati.

Zízeny býti mají v každém okrese volebním dvrnické volební vý-

bor}'. Diivrnici nkolika volebních skupin sestupovati se mají ve zvláštní

výbory krajské. lenové volebních výbor okresových a krajských zvolí

zemský výkonný výbor volební. Ten vypracuje spolený politický program

uitelský. Další úlohou zemského výkonného výboru uitelského má býti

vyjednávání s výkonnými výbory všech politickj^ch stran o všech záleži-

tostech politických a volebních. Tímto zpsobem doufalo by uitelstvo pro-

saditi nkolik svých kandidát na snm zemský. Uitelstvo chce se dále

domáhati zastoupení ve výkonných výborech tch kterých politických stran.

Zvolený zemský výbor volební pijímati má od výbor okresních a kraj-

ských referáty o všech vcech týkajících se politického života. Volba ui-

telských kandidát poslanectví ponechána má bjHi výborm okresním a

vyhlášena má býti teprv po bedlivé úad se všemi politickými pedáky,

a kluby tch kterých volebních okres. Úkolem volebních výbor okresních

má býti vedle vyjednávání s politickými stranami, dohodování se o kandi-

dáty poslanectví, jich volební podporování, politické vzdlávání a vycho-

vávání uitelstva a prostednictvím tohoto vedení lidu k politické práci.

Pomocí takovéto své politické organisace domáhalo by se dále ui-

telstvo pimeného zastupování v samosprávných korporacích jako v obec-

ních, okresních zastupitelstvech, v ústavech penžních, záložnách, spoi-

telnách a j. Dle toho všeho nejde tu o založení zvláštní politické strany

uitelské. To by byla vc bláhová a nemožná. Jde o to, aby uitelstvo

prostednictvím svých koleg, hlásících se k uritým stávajícím stranám

politickým vliv svj v nich ve prospch vcí školských a uitelských ná-

ležit uplatovalo. Není pochyby o tom, že by takto zízená a organiso-

vaná politická svépomoc uitelská, dobe a rozumn vedená, uitelstvo ku

splnní jeho spravedlivj^ch požadavk znan pibližovala.

Po universitních extensích, jichž psobnost ped dvma roky u nás

slibn zahájena a jichž teritorium psobení poíná se pomalu po venkov
šíiti, došla ada na extense stedoškolské. Ped rokem již byl v »Case«

propagován návrh stedoškolských extensí, odvodovaný nejen všeobecnými,

ale hlavn speciálními potebami Moravy a Slezska. Návrh vyslovoval

pání, aby extense stedoškolské staly se organickými souástkami školních

ústav stedních. Brnnský prof. dr. Ferd. Jokl navrhoval, aby se zatím

extense organisovaly mimo ústavy, ale aby poslanci na snmích a íšské

rad sami piinili se o zákonné pilenní extensí k organismu stedo-

školskému a dsledn žádali k tomu úelu o píspvky zemské

a íšské. Na nkterých místech stedoškolská extense ochotou uitel uve-

dena v innost. Mnohé sbory profesorské žádaly protokolárn o jakési

uzákonní stedoškolských extensí, o emž požádány zemské školní rady

k rozhodnutí.

Dnes dostalo se stedoškolským extensím zvláštním naízením mini-

sterským jistého uzákonní. Vynesení toto poukazuje na píznivé výsledky,

jakých docíleno na rzných stedních školách veejnými pednáškami pro

rodie, žáky a širší kruhy úastník. Mluví o dležitých aktuálních

otázkách (zvlášt o pomru mezi žáky a uiteli, rodii žákv a uiteli),



700

dále o všeobecných zkušenostech ve vyuování, o lidov projednávaných
vdeckých otázkách, zvlášt o výsledcích cest stedoškolského uitelstva

na státní stipendia do ciziny každoron vysílaného, které pi extensích

stedoškolských sdlovány býti mohou. Protože pednášk}' takové potebám
obyvatelstva sloužiti mají a na rozvoj prmyslu, obchodu, živností a ho-

spodáství zdárný vliv míti mohou, vyzývá ministerstvo vyuování zemské
školní rady, aby konání pednášek na stedních školách podporovaly.

K výnosu pipojen zbytený byrokratický pívsek, ukládající zemským
školním radám zárove bdíti nad tím, »aby pednášky konaly se zpsobem
školy dstojným a aby všeliké nepíslušnosti byly vyluovány «.

Stedoškolské extense budou míti za výsledek mimo šíení poznatk
naukových také ten fakt, že se jimi psobnost stední školy na celé

okresy rozšíí, že inností vzdlávací zvýší se dosud namnoze velmi ne-

patrn znatelný vliv profesor stedoškolských ve veejném život jako

dobrá protiváha proti jednostrannému dosud vlivu advokátnímu a knžskému.
K universitní a stedoškolské extensi musí se družiti také extense

uitelstva škol mšanských a obecných, má-li svtlo vzdlání vnikati až

na kraje nejširších vrstev lidových. Ke cti uitelstva škol obecných musí

býti pipomenuto, že ono již ped nkolika lety na mnohých místech

v poádání populárních vzdlávacích pednášek se ochotn uvolilo. Zvláštní

innost vyvíjely tu uitelské jednoty : svojanovská, lomnická a jiné. Ui-
telstvo škol obecných a mšanských stáljí-m svým stykem s nejširšími

vrstvami lidovými je v pední ad pov^oláno, aby prostedí, v nmž je mu
psobiti, poznávalo, vhodná themata lidových pednášek vyhledávalo a pro

n dobré a vzdlané pednášee volilo.

Rozvoj extensi nedá se ani dobe mysliti bez náležitých zemských,

státních i okresních dotací na cestovné, pomcky a honoráe za duševní

nadpráci úinkujícího uitelstva. Jest na obecních, okresních, zemských

i íšských zastupitelstvech, aby potebné dotace na umožnní extensi každo-

ron zaazovala.

Sjezd eských pírodozpytcv a léka v Praze dotknul se v nem
také otázek školských. MUDr. B. Bouek z Podbrad pednášel tu o vlivu

moderní školy na mladou generaci. Moderní škole inil výtky, že velikým

potem hodin V3'-uovacích, objemnou vyuovací látkou, nedostateným

pstním tlesných sil zhoubn psobí na ducha dtského. Žáci škol

stedních a posluchai škol vysokých nemohou ovládati s trvalým pro-

spchem veliký vyuovací materiál, pedasn duševn umdlévají a sesta-

rávají, protože k jich tlesnému vývoji škola zcela nepatrný zetel mla. V re-

soluci po ei pijaté vláda se vyzvala, aby svolala anketu pedagogv

a léka, kteí by námitky proti moderní škole ohledn petížení dtí ob-

sáhlou látkou vyuovací, velikého potu školních hodin a nedostatené

pimené tlesné výchovy zkoumali, a aby tato anketa navrhla pípadn
opravy uebné osnovy obecné i stední školy, pokud se zmínné nedo-

statky na tchto školách zjistí.

Léka dr. VI. Klíma dožadoval se v pednášce své vtší zemské

i státní podpory pro pražské osady feriální. Jinde stát sám vede náklad

na takové osady, u nás žádá dokonce plný poplatek pi dopravování dtí

na venek. — Uitel Klenka dožadoval se dostatených volných prostor

pi školách, potebných pro tlesná cviení mládeže. — V pednášce
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o profylaxi akutních exanthem ve školách pál si dr. Jar. Elgart z Brna

zízení míst školních léka a vedle toho dostateného vzdlání uitelstva

v tom smru, aby v primárním afektu dtí t, j. pi zántu mandlí, rýmy,

katarrhu spojivkovém mohli pispti k jejich odlouení z návštvy školní

a tím k zabránní, by choroby zmínné epidemicky se nešíily.

V sekci zdravotnicko-demografické pednášel dr. C. Klíma o mastur-

baci s hlediska školního. Zlo toto jest u obojího pohlaví velmi rozšíeno

zvlášt v mstech. Dti, jež zlem tímto netrpí, jsou tém výjimkou. Pravým
paeništm masturbace jsou ústavy, v nichž se mládež kolektivn vycho-

vává jako sirotince, vychovatelny, ústavy hluchonmých, slepých, slabo-

myslných, semináe a etné pensionáty. Masturbace, jak referent pesvd-
iv dovozoval, a nezanechává u vtšiny stop ihned patrných, škodí v d-
sledcích svých nesmírn, zvlášt pak dtem, jež jsou nervov praedispo-

novány. Masturbace je chorobou velmi vážnou a bylo by híchem pomíjeti

ji mlením z ohled na veejnou pruderii. Mívá v záptí poruchy organismu

velmi znané. Jako následné choroby pidružují se k masturbaci pozdji

oligospermie, melancholie, hypochondrie, nkdy i sexuální cerebrasthenie

a mnoho jiných chorob. V morálním ohledu vzniká asto trvalý defekt

v karakteru. Referent obracel se pedem ke škole, která by veliké toto zlo

mla zamezovati. Než uitelské sbory a konference okresní rozvádjí osnovy,

hovoí o všech možných rubrikách byrokratismem k vyplování ustano-

vených, referují piln o mravném chování, kde jaký hoch na chodb nebo

na ulici hlasitji vykikl — a na dležitjší vci, jako je masturbace mlá-

deže, nedbají. Píinou masturbace je pedasné probouzení pudu pohlav-

ního. Ve velkých mstech k tomu pispívá celé okolí, v nmž žáci žijí.

Vzpomeiíte na úinnou Holárkovu perokresbu, satyricky nadepsanou »Ne-

umlé uiti «. Pedasné probouzení v mládí zhoubných pud dje se vlivy

vnjšími i vnitními. V pední ad psobí tu temperament, pedasný
rozvoj duševní, a pirozený nebo umlý. Protože pak pud jest podroben

nejen rozumu, ale i vli, tedy psobí tu slabost vle. Mimo to d-
dinost, pohlavní výstednosti, nemoci kožní, vedoucí k jist}'m manipulacím

silným pocitem svrbní, pálení a pod. Dále tu psobí pochybená výživa

masem, koennými pokrmy, alkoholem, silnou kávou, nepimené odívání,

tsný šat, píliš teplé a mkké lžko. Velkou ást viny nese zpsob ve-

ejného života, divadla, cirkusy, obrazy, lascivní literatura, noviny. Referent

obsažnou obžalobu shrnul ve vtu, že dnešní generace má velmi málo re-

spektu ped dtstvím a jeho myslí. Rodie a vychovatelé nemají potebné
úcty k duši svých dtí a chovanc.

Referent správn podotknul, že už sama zásada školního odluování
pohlaví je mládeži nápadná, vede ku pemýšlení a na scestí. Ve školách

venkovských, kde je zavedeno spolené vyuování hoch s dívkami, mastur-

bace mládeže je zjevem velmi ídkN^m. Proto v poslední dob z kruh vy-

chovatelských bývá astji voláno po koedukaci pi výchov školské.

Nejvtší kontingent masturbant rekrutuje se imitací. Žák jeden ma-
sturbaci oddaný dovede svésti k imitaci celou tídu. Dozor rodiv a vy-

chovatel je pi výchov vcí velmi dležitou. Nejlepší lék proti chorob
shrnul referent ve dv hesla : správná výchova a dobrá rodinná životo-

správa. K tomu je teba, aby uitelstvo i rodie byli v ohledu hygienickém

náležit pouováni, aby se jim pednášely kapitoly života pohlavního. Také
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v tomto smru jeví se instituce stálýcli školních lélía nezbytnou. Uitelé
musí otázce masturbace mládeže školní vnovati ve svých konferencích ná-
ležitou pozornost a zbaviti se v tomto smru vší nemístné pruderie.

—rt—

[ ITERÁRXÍ A UMLECKÉ.
';-' Prof. Mareše »Idealism a realism v pírodní vdé« — Vikové-Kuntické »Vzpoura« —
Souborná vydáni a nová vydání — Nerudovy Sebrané spisy.

Prof. f3'siologie Frant. Mareš, Idealism a realism v pírodní
vd, 1901.

Profesor Mareš ustoupil ped nkolika lety od spoluredakce »Živy«
z toho dvodu, že nesouhlasil s materialistickým smrem svého spolu-

redaktora, prof. Raýmana. V knize své prof. Mareš stanovisko své snaží

se vyložit. Profesor Mareš vzpírá se proti materialismu pírodovdeckému a

zárove proti dogmatismu — jist právem, nebo materialism je hypothesí
vdecky neoprávnnou

; skuten jen krátkozraký dogmatism mohl a mže
dlat materialism základem vdy, a teba jen vdy pírodní.

V tom jsem s autorem docela za jedno a také mu vím, že v naší

neveliké obci vdecké a literární je dosti povrchního materialismu. Mám
z knihy prof. Mareše dojem, že tento materialism pociuje také nemilým
vlivem mravním a sociálním ; škoda, že to autor nevyslovil zejm a

nedoložil. Profesor Mareš chce nám svou knihou povdt, jak se vdecky
myslí a co vdecké myšlení je, ovšem vdecké myšlení správné. Profesor

Mareš ukazuje, že správná methoda vdeoká, také pírodovdecká, nespo-

ívá v tom nekritickém, více mén pasivním, nahodilém nalezení njakého
faktu nebo fakteku, nýbrž v uvdomlém fjkt hledání. Pírodovdec
pravý, pirodozpytec klade pírod otázky

;
pravý pírodozpytec také experi-

mentem hledá jen dkaz nebo protidkaz pro své hypothese, pro své ped-
vídání. Vzorem takového pírodozpytce-myslitele byl na p. Faraday —
a vlastn všichni velicí pírodozpytcové. U nás Prky n, také Roky-
tanský.

Proti této a takové pírodovd stojí pírodo še v co vi n a, to ne-

úelné pestávání na jednotlivém fakte, domnní, že ten fakt o sob bez

souvislosti s velikým celkem má význam svtový, víra, ži nahodilé nale-

zení jednotlivého faktu lovka již spasí. Methodicky t .to ševcovina není

než slepý empirism, empirická slepota vbec. K tomuto upílišenému

empirismu zejména vede materialism, materialism psychologický a meta-

fysický. Djiny filosofie a methodiky ukazují nám, jak se samého poátku
po dnes proti empirismu vždy stál racionalism a jak racionalism

byl methodou všech duch vynikajících.

Prof. Mareš velmi chybil, že všech tchto a souvisících pojm pesn
nedefinoval, a že otázku po výtce methodickou uinil hned u samého vý-

chodišt otázkou metafysickou. Chyba je tím vtší, že proti sob postaveny

realism a idealism tak, jako by se tmito protivami soustavy filosofické

daly charakterisovat všecky.

Protiva »realism a idealism* hodí se snad za titul knihy, ale

nelze se spokojit tím protipostavením noeticky. Autor sám v postupu své

práce musí vykládat o racionalismu, empirismu, positivismu,
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monismu atd. — to všecko vyžadovalo pelivého a pesného vymení.
Jasnost vylouena je hned úvodní základní definicí : »Realism pokládá vci,

rozprostená tlesa, hmotu v pohybu za pvodní a pravé skuteno, ze

kterého odvozuje pocity a myšlenky jako skuteno druhotné a podmínné.
Idealism uznává naproti tomu idee u vdomí, pocity, city, tužby, snahy

za prvotné a pravé skuteno, ze kterého jest utváeno skutené vcné ja-

kožto druhotné a odvozené.* Realism, jak jej tu definuje autor, je hrubý

materialism ; ale vtšina realist materialisty nebyli ; íci pi idealismu, že

skuteno vcné »je utváeno« ze skutena prvotního, nepodává vbec
smyslu. Na této základní nejasnosti tíští se analyse všech noetických

soustav a tím se stalo, že celý obraz filosofického vývoje je skreslený.

Nelze íci na p. (2), že v starovku byl dokonale proveden jen názor

realistický — platonism že nebyl »dokonale proveden*? Je Demokrit sku-

ten vzorem moderních materialist? Avšak tu by bylo mnoho vytýkat.

Locke prý osvobodil filosofii od vrozených poznatk (19); to jednak není

správné a mimo to si autor sám uezává haluzi, na které sedí. Ostatn
pi výkladu o Leibnitzovi tená je uveden v pochybnost, co vlastn autor

pijímá, uení Lockeovo nebo Leibnitzovo (teba že to neb ono pozmnné)?
Berkeley na p. nehlásal »irého idealismu«, když pece pijímal boha
jako pvodce našich ideí; autor marn si tu pomáhá výkladem, že prý

Berkeley v boha jen vil. To je lhostejné — vil-li, že bh je, nebyl tím

»irým« idealistou, kterého z nho dlá autor.

Obzvlášt uení Kantovo není podáno kriticky. Jist pro autora je

nad míru dležito podat pesnou definici pojmu: a priori; autor jí ne-

podává — a nepostehuje, že mnohý filosof a pírodovdec týmž slovem

oznaoval pojmy rzné. Autorovi na p. staí Kantv dkaz, že máme
apriorní formy nazírací; na tch formách prý mžeme zakládat apriorní

úsudky vbec (134): ale pro Kant tak úzkostliv dokazuje a odvozuje

kategorie, pro dokazuje apriorní ideje, pro apriorní kategorický imperativ?

A dokázal Kant apriornost nazíracích forem prostoru a asu? Myslím, že ne.

Autor pi jednotlivých autoritách podškrtuje idealism — a jako by
pijímal kde koho, kdo je idealista. Rozumím-li dobe, akceptuje proto

také vSchopenhauera (154); akoliv by jinak musil vidt, kolik je v tomto
filosofovi fantastiky a mystiky.

Nedovedu souhlasit se základním nazíráním autorovým na otázku po
podstat pravdy. »Spor mezi idealismem a realismem je nerozluštitelný,

jakožto výraz antinomie lidské mysli. Zájmy vle lovka rozhodují, na
kterou stranu se dá; poznávající intellekt podrobí se vli a shledá dvody
k libosti vle« (371). V tom ozývá se Schopenhauer, ale je to nesprávné.

Žádný silný intellekt nekapituluje takto ped vlí a proto nekapitulujeme

ani ped Schopenhauerem. Všecka est ped vlí — silnou, jasnou,
ale k tomu je práv teba toho — intellektu

;
pomr intellektu a vle nedá

se dnes tak nekriticky ustavit, jak to iní autor »Realismu a idealismu«.

Prof. Marešovi uenec hledající ve vd poznání pravdy je ví-
cím, knzem; úkolem vdy je prý sloužit životu. »Biologtcký ideál vdy
je podati lovku úplnou orientaci; jiný ideál nedá se uskutenit a nemá
smyslu. « Nemám nic proti tomu, že vda má sloužit život i ; ale je život

lidský bez — rozumu ?
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Pi pojmu víry teba upozornit, že jsou víry rozmanité, hlavn sem
hledí rozdíl víry slepé a kritické

;
jestliže autor sám to ono »nutn po-

stuluje*, tož je to také víra. Slovo je nešastn voleno a opt nelze sou-

hlasit s tím, když prof. Mareš proti vícím staví badatele tvoícího. Splývá

mu tu tvoící práce vdecká s umleckou.
Umní prý vykonalo pro poznání pravdy mnohem více, než vda

vbec mže. Možná; ale pelivjší analyse processu poznávacího musila by

nám pesnji povdt, co to je to umní, ta poesie, kterou prof. Mareš

hledá v poznávání. Je tu na stop vdecké vynalézavosti a synthese —
ale umní to není ani poesie.

Prof. Mareš hledání pravdy odkazuje tm nekritickým vícím
;
pece

však hned na to teme o poznání — pravdy: »Umní . . . nehledá pravdy

v tom, co jest, nýbrž v tom, co býti má. (Ethicky? Estheticky ?) Každé

dílo, které ukazuje na tuto pravdu, jaká býti má, vzbuzuje radostný sou-

hlas lidí, kteí cítí, že je povznáší ku pravd«.
Nepochopitelná je mn vta (4) : »jednajíce o filosofii a pírodní vd

nové doby nenajdeme píiny ke sporu s kesansstvím a jeho nadpiroze-

ným pvodem a posláním. « Autor sice, jednaje na p. o scholastice, sem
tam s kesanstvím polemisuje ; než to by byla pouhá nedslednost a ne-

uvdomlost. Z knihy však cítí se jakási nezdravá mystika, nezdravá svou

zvláštní slabostí a nerozhodností. A ta zvláštní nerozhodnost mne už dávno

v mnohých vývodech prof. Mareše zarážela. Té slabosti piítám také jeho

úvod o kritice, jejž pedeslal Živ. »Realism a idealism« — je té slabosti

jen dovršením. T. G. M.

Božena Viková Kuntická: Vzpoura. Nákladem F. Šimáka 1901.

Muži bojují za emancipaci žen. Otvírají jim komptoáry, university,

chtjí pro n hlasovací právo do sbor samosprávných i zákonodárných,

právo voliti i volenu býti, volnou soutž v každém zamstnání, ba i kate-

gorický imperativ istoty pohlavní ped manželstvím kladou si za píkaz —
emancipace široká, obsáhlá, zápas na adu desítiletí. . . A ženy, bojovnice

za své »já«, jdou s muži vdn v jednom šiku; poádají schze, píší

protesty, manifesty, sdružují své slabé síly ve spolcích, vysílají deputace

a ty, jimž byl dán spisovatelský talent údlem, zapáhají umní ve služby

šlechetné tendence. Je leccos již dosaženo, pravda, ale cíl je daleko.

Cíl? Má vbec lovenstvo cíle? Alá je to ono hnutí? Ne. Jsou 1o jen

viditelné etappy, k nimž se probíjíme, a docházíme-li k nim, spatíme ctappy

nové, nový pochod zvstující. Básníci jsou tykadla lovenstva. Oni

vdí a cítí, co pijde dále, co nastává lam, kde my doufáme nalézt cíl

cesty a zápasu. . .

V roce 1897 vydala paní Božena Viková Kuntická knihu »Medická«.

Román uitelky, která se stala matkou. Práce vyšla ve »Svtozoru« ped
tím a skoro bez povšimnutí. Knižné vydání opatila autorka pedmluvou.

Myslím, že po zkušenostech, kterých my, eští autoi, nabyli jsme bhem
let všichni. I s obecenstvem i s kritikou. Naše obecenstvo eká, že mu
kritika vysvtlí a poví zorný úhel na knihu a autora, a naše kritika myslí,

že má jenom úad soudce, tož soudí a hodí obecenstvu delinkvcnta. Dobré

obecenstvo myslíc, že taková cejchovaná kniha je fádním lupiem asu.
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nechá ji ležet. A tak píší autoi pedmluvy, které má vlastn psát

kritika.

Než, vrame se. Zena je uitelkou, komptoaristkou, profesorkou,

doktorkou, je nevdána, ale podle práva a zákon pírody stane se matkou.

Co te? Tu otázku vykikla paní Kuntická svou Medickou. Bojovníci

za emancipaci žen stávají se soudním tribunálem a odsuzují — pírodu.

Co te? Co chcete dlat? Zde je otevená propast na vašem pochodu za

emancipací ženy — cavete ! Dáte žen chléb a samostatnost, ale také

coelibát, ne, to by byl nepirozený a mlhavý pomr ku spolenosti,

v žen musí vždy a všude »musí být respektována matka bez ohledu na
její pomr k muži, který ji matkou uinil. Nic nesmí podlamovati její

sily, aby své dít mohla vychovat. Nemyslím tím pouze prostedky hmotné,

ale i mravní. . .«

nebo — a toto »nebo« silné, drazné, nepipouštjící odporu, jest

obsahem románu »Vzpoura«. Zena miluje muže, miluje jej jako stvoitele

své duše, dárce vnitního života, jeho myšlenky a sny stávají se vlastnictvím

duše její, stoupá za ním a vedle nho na Himalaju aristokratického

egoismu, prolne duší jeho, stane se souástí jeho »já«, a ta jedna bytost

ve dvou tlech dostoupí vrcholu vniterného i spoleenského vývoje vbec —
tu žena stane se matkou. A je konec všemu. Malý vrnící zarudlý tvor

stal se tžištm duše její, ze srdce vytlail muže, z mozku filosofii indi-

vidualismu a aristokratismu, a jako tyran strhl svou roditelku s oblaných
výšin k sob, bezvládnému nerozumnému zvíátku. A ona opustí vše

a jde za svým malým tyranem, nebo žena jest od pírody urena
k mateství a mateství jest obsahem ženy. To jest vný, nezvratný

zákon.

Takovým zpsobem súastuje se básník boj za veliké ideály

a »nejvtší statky lidstva«. Tm, kdož stojí v šiku, pipomene další etappy,

otázkou obrátí pozornost jejich k okolnosti opomenuté a volá jim na pam
zákony Vnosti. Paní Kuntická ukázala opomenutou stránku boje za

emancipaci žen, Scyllu a Charybdis ženské otázky, materiální samostatnost

a pírodní nezvratitelný zákon — to jest vcí básníka, umlce. Rozluštní

však — to jest starostí nationálních ekonom, filosof, zákonodárc,
vlády.

*

Román »Vzpoura« jest zajímavý i stilem a formou. Zanete ísti:

hotový naturalismus, jako stránky zolovské njaké historie. Rodina malíe
souchotináe, který umírá a ume, matka jest v požehnaném stavu, dít
se narodí po smrti otcov — k vzteku a hanb Milci, patnáctileté nejstarší

dcery, která je švadlenou a udlá si známost se sbhlým studentem Melišem.
tete, najednou vás zarazí sloh: takové hymnické vty, vonné, barevné

se hrnou jakoby vytrysknuty vulkánem. tete je chvíli, poddáte se jim

a najednou cítíte, že se vznášíte kamsi vysoko daleko, mimo naši spolenost,

náš svt, reální pda vám zmizela pod nohama, jste jako v balon.
Pochybnosti vám zužují hrdlo : jest ruka autorina dost pevnou ? Neslét-

neli její balon s hymnické výše náhle na zemi? Bylo by vám dost líto

NAŠE DOBA. R. VIII.. . 9. 1901. 20. ervna. 45
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i knihy i autorky, ne, dostaví se pocit jistoty. A v té hymnické sfée,

v tom hotovém bacchanale vt a slov stopujete dva lidi, o nichž jste již

dávno zapomnli, že to byla švadlenka a sbhlý student, stopujete muže
a ženu, stojící a žijící na špice vývoje sensitivního aristokratického indivi-

dualismu. Oba jsou postaveni tváí v tvá pírod panenské, hýící, nekulti-

vované. Nkolik lidí, s nimiž se setkají, jsou dti práv té pírody, primitivové,

toucí v pírod srdcem a žijící srdcem. A píroda ta jásá, láme b irvy

a svtla, voní, zpívá — — pivete-li na chvíli oi a vzpomínáte-li na
podobné dílo, najdete jen jediné: Zola, Prohešení abbé Moureta. —
A kniha koní mohutnou hymnou, jako když v chrám duní Tedeum. . .

Žena se vrací k svému dítti, k svému ženství.

Povdl jsem nkolik osobních dojmvi a osobním dojmem koním:
dávno již neotásla mnou kniha tak jako »Medická« a »Vzpoura« paní

Kuntické. Machar.
* *

*

Sebrané spisy a nová vydání.
Málokdy zaujímají v naší produkci literární souborná vydání nebo

druhá a další vydání starších spis takové procento, jako v posledním

desítiletí. Dostali jsme a dostáváme takto do rukou nová vydání spis
Smilovského, Nerudových, Václava Beneše Tebízského, J. J. Kolára, Bo-

zdchových, Stroupežnického, K. Svtlé, Klicperových, S. Podlipské, Ehren-

bergrových, Kosmákových, Chocholouškových, Jiráskových, Vrchlického,

Heydukových, Cechových, Zeyerových, Macbarových, Herrmannových,

Mrštíkových, Quisových, Raisových, G. Preissové, V. Vlkových, Klecan-

dových a snad ješt jiných, jež nám nepijdou do rukou. Pi tom souborná

vydání nepivádí nám uritá pevná myšlenka a plán, jako byla teba svého

asu Kobrova Národní bibliothéka, neprovádí je njaká instituce, vdomá
si pesného cíle. Akademie nebo nkterý literární spolek, ba ony je ani

mravn ani hmotn nepodporují.

A jsou z tchto souborných vydání opravdu celé bibliothéky. Kdežto

sebrané spisy Celakovského, KoUárovy vydaly (krom odborných rozprav)

jen na tyi svazky, je Jirásek již nyní u svého ticátého svazku s dosti

hustým tiskem, souborné pepychové vydání básnických spis Vrchlického,

asto s dvma, tymi verši na jedné siran, dosplo již k sešitu 215. a

ješt nelze dohlédnouti konce, echových již k 72. sešitu (konec VIII. sv.),

Heyduk, jenž zstal i v sebraných spisech vren oblíbenému drobnému
formátu z prvních vydání, dospl již k XXIII. svazeku. A tak bude

i jinde.

Souborná vydání u nás se ponechávají soukromému podnikání na-

kladatelv. Tak se to dje také u velikých národv. Ovšem za jiných pod-

mínek a s jiným výsledkem. Soukromí nakladatelé podnikají souborná

vydání se svého stanoviska, eknme víc obchodního nežli literárního. Ne-

vytýkám jim toto obchodní stanovisko. Spíše je mn východiskem, s nhož
je otevenjší pohled do našich pomr literárních a do duše tenástva.

Soukromý nakladatel ídí se psychologií svého tenástva, aspo te-

nástva, jež zárove kupuje knihy. Tohoto tenástva je nakladatel nej-

spolehlivjším barometrem. Pravda, že pi tom pase po vhodné píležitosti
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zevního rázu. Všimnte si na pr., že skoro všecky sebrané spisy, jež jsem výše

uvedl, zachytily se na životní událost ze života spisovatele, nejvíc na n-
jaké jubileum nebo na smrt. Z pravidla bývá mrtvola spisovatelova ješt teplá

a reklama nakladatelská již ohlašuje v novinách, že památku zemelého
každý jeho ctitel oslaví nejdstojnji, když bude odbírat nové souborné vydání

jeho spis. Ale píležitost sebe sensanjší by zajisté nemla trvalejšího

psobení. To vzí jinde. Snad že starší spisovatelé z pravidla byli blíže

tenástvu svými ideami, svými sklony a snahami, snad že nejnovjší

smry v básnictví jsou mu píliš vzdáleny, jako naopak tyto se zásadn
nestarají o své tenástvo. Snad rozhoduje úel praktický : souborné vydání

hodí se nad jiné knihovnám veejným i soukromým. Poadatel knihovny

nemá s tím mnoho práce, navrhne nkolikerý sebrané spisy a fond urený
na rozšiování knihovny je vyerpán.

Potem exemplá ovšem nelze miti skutený význam literárního

díla. Bylo rozebráno v málo dnech asto nkolikero vydání velikých dl,

ale astji tší se daleko vtšímu úspchu hmotnému díla jen chvilková,

jak nás pouují zprávy o knihách nebo vytištné statistické pehledy
z veejných knihoven. Ale je v tom vždycky zajímavý píspvek kmenné
psychologie. Dá se mit, jak který básník tkví v tak zvaném »duchu
doby«. ekl bych, že po této stránce panujícímu duchu doby je nejblíže

z našich básník Sv. Cech. Žije v ideách, které živ ovládají nejvtší poet
píslušník našeho národa : v idei národnostní, dá se unášeti vždycky nej-

širším proudem bžných aktuálních snah politických ; žije oddan v minu-

losti eské, je proniknut ideálem volnosti a humanity. Odtud jeho úspch.
Jeho »Písn otroka« dokaly se tuším ke ticeti vydáním

;
jiné vycházejí

v sebraných spisech již po páté (na p. »Evropa«, »Václav z Michalovic«,

»Nová sbírka veršovaných prací«, »Cerkes a jiné básn«), jiné ve tvrtém
a ve tetím. Ne tak daí se Vrchlickému. Málokterá z jeho peetných
prací dokala se tetího vydání. Maje široký rozhled ve svtových litera-

turách, podléhá ideov a citov dojmm dl umleckých, vžívá se snadno
v nejrozlinjší umlecké smry a snahy, v svtové proudní ideové — vše,

co iní nepopulárním. Zvuky jeho lýry zní píliš rozmanit, píliš neurit,
tenástvo nestauje ani zažíti bohatou tvorbu jeho. Z mladších básník
je dnes nejtenjším Machar. Jeho díla básnická v druhém vydání v pkné
úprav naplují nás nejvtší radostí. Pro — k tomu se ješt vrátíme.

Souborného nebo nového vydávání svých spis básníci užívají k tomu,

aby podnikli revisi svého dosavadního díla básnického, aby svým pracím dí-

vjším dali prolnouti životními i umleckými názory zralejšími. Dostane-li

se spisovatel k soubornému vydání svých spis za živa, je si nejen upra-

vovatelem, nýbrž asto i kritikem své práce sám. Ovšem je to kritika ne-

vyslovená, spíše negativn vedená: teme ji hlavn z toho, co ze svého

životního díla vypustil, co v ní ješt dopluje, co na nm pozmuje, jak

pojímá svou práci životní jako celek.

Skoro nikde nespokojuje se básník s tím, aby urovnal jen svá díla

starší. Zatím co pokraovalo vydávání staršjch prací, vznikaly nové a ty

pak sbírány v celek a vydávány jako nová ísla v souborném vydání. Tak
pokrauje Vrchlický pi svých sebraných spisech, tak Heyduk, Sv. ech,

45*



708

Jirásek a tak budou jednati zajisté i jiní. Autorové*'sami asto se starají

o objasnní literárn historické. Zejména Sv. ech a Ad. Heyduk podá-

vají údaje, kdy byla která práce napsána, kde byla poprvé viveejnna,

v kolikátém se objevuje vydání. V jiných vydáních nese se k tomu aspo
letopoet, jenž ukazuje, kdy která sbírka vznikla. —

'

Pi sebraných spisech daí se lépe belletristm nežli spisovatelm
vdeckým. Belletrista populárnjší u nás už bude moci být pomalu živ ze

své innosti spisovatelské. Nakladatelé honorují skvleji ješt cestopisy,

ovšem jen cestopisy do vzdálených krajin. U jednoho známého cestopisce

uvádjí se na naše pomry honoráové summy až závratné. Pane Bože,

jen houš! Jinak je se spisovatelem vdeckým. Vdecký spisovatel uveejní

své rozpravy v asopise; zídka kdy mže je vydati ve vtším celku samo-
statn. Belletrista uveejní svj román nebo povídku též v asopise, a je-li

oblíbenjší, ješt téhož roku pihlásí se mu nakladatel, který je ochoten

vydati práci knižn v nákladné úprav. Za dv ti léta doká se pak

teba druhého vydání. Kdy se doká neho podobného spisovatel vdecký,
teba jeho práce svým významem nkdy mnohem vynikala nad ono dílo

belletristické ? Dojde na p. k soubornému vydání spis V. Vlka ; hned po

úmrtí známého kritika H. G. Schauera, který k nám po mnohé stránce

razil cestu novému nazírání, bylo oznámeno samostatné vydání jeho statí,

ale nedokali jsme se jich podnes Tak u jiných.-^)

A kritikové, essayisté jsou ješt širšímu tenástvu blíže. Pracovníkm
odbornjším se daí mnohem he. A nebývalo tak vždy. Díve mohli si

upraviti pece nkdy souborná vydání svých prací drobnjších.

Mli jsme kdysi svou Novoeskou bibliothéku pi Matici eské, mli
jsme i Národní bibliothéku, a dnes? Dnes ze starších dostanou se na adu
ješt nejvtší, jako Palacký pi svém jubileu, Havlíek pi své populár-

nosti a pi hlubším vystižení jeho významu prof. Masarykem.
Spisovatel odborný je pak nucen pracovat pro den, pro okamžitou

potebu, chytat se módních otázek. Odborný spisovatel musí pejít v pu-

blicistu, chce-li proniknouti.

Pi sebraných spisech odcházejí u nás starší básníci a belletristé

poád s prázdnou. Nakladatel vyhledá jen ta díla, která mají životní p-
sobnost též pro naši dobu. Tak objevuje se G. Pflegera-Moravského »Ztra-

cený život « práv ve tvrtém vydání. Ale podat dílo staršího spisovatele

jen za tím úelem, aby se o nm šíilo dkladnjší poznání, to bychom
od soukromého nakladatele marn oekávali.

Starší spisy eské uchylují se asto do všelijakých knihoven. Nejvíc

ze starších i mladších autor pijala jich pod svá ochranná kídla Ottova

» Svtová knihovna* , zízená podle vzor cizích knihoven obdobných. Ze

starších eských spisovatel byli do ní pojati na p. elakovský (Ohlas písní

eských a ruských), Erben (Kytice), Mácha (Básn a Cikáni), Vocel (La-

byrint slávy). Tyl (Strakonický dudák), Klicpera (Zlý jelen). Rubeš (Ti
humoresky), Svtlá (Hubika) a j. Ze žijících pak Sv. ech, Vrchlický,

Jirásek, Arbes, Herites, Lier a j. Jiná knihovna. Kohoutova » ítárna e-

') Z novin se dovídáme, že spolek Sokol pichystal k soubornému vydání
stati a rozpravy Tyršovy.
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ského lidu«, ujala se spis Chocholouškových. Nkteré spisy pináší

v novém vydání » Libuše « (posledn na p. Ant. Staška » Nedokonený
obraz«), nkteré spisy Lad. Quise vydává po druhé » ítárna Švandy Du-
dáka « (Ballady, Tešn).

Každá z tchto knihoven má svj úel, namíený na urité tenástvo
To rozhoduje, nikoli pieta k autoru a k jeho dílu. A nejvíc zájem knihku-

pecký ; ten nakladatele žene, aby byl náklad spojený s vydáním spisu co

nejmenší. Platí-li na p. jeden nakladatel za arch spisku pojatého do ta-

kové knihovny 5 zl., je nám vysvtlením, pro se v takovýchto vydáních

vnuje spisovateli znovu vydávanému tak malá pée. Ovšem každý z vy-

davatelv má i pi takovéto píležitosti jiné mítko svdomitosti. Ve » Sv-
tové knihovn« je na p. veliký rozdíl mezi péí, s jakou jsou vydány
Celakovského » Ohlasy « (Quisem) a mezi ledabylostí, s kterou tu jsou

otištny Máchovy »Básn« (J. Kvapilem). A pece, myslím, nelze všecku

vinu špatného vydání piítati vydavateli. Tím se dostávám k poslednímu
odstavci své úvahy.

Máme být potšeni z tak ilé starosti o souborné spisy ? Ano, pokud
je poádají autorové sami. He je se souborným vydáním mrtvých spiso-

vatelv. Chybí jim, co sebraným spism chybti nemá — kritické vydá-
vání. Naše stará jizva, poád ješt živá. Když nkde nkdo otiskne nco
nesprávn ze starší literatury, pohubuje se na tento nedostatek a starý

šlendrián jde dál. Jinde se otiskuje též a ješt ve více vydáních, ale tam
to nemusí nikoho bolet. Tam když vydavatel potebuje nkteré dílo uri-

tého spisovatele otisknout jakožto íslo njaké knihovny, jako je u nás

na p. Svtová knihovna, pevezme je z kritického vydání a neublíží

ani spisovateli ani tenái. Když je jednou kritické vydání hotovo, je to

již pro další otiskování spis stejná práce, otiskuje-li se z dobrého vydání

nebo ze špatného. Má se nkdo, když potebuje njaký spis jako íslo vtší
bibliothéky, starat sám teprve o kritické vydání? Je to myslím, pílišný

požadavek. A kritických vydání u nás bohužel není. Co jsme zažili svého

asu s Máchou, zažíváme s jinými stále.

Zaaly vycházet sebrané spisy uritého autora. Nakladatelství za-

plavuje veejnost prospekty, reklamami, chválou, teba i charakteristikami

zesnulého spisovatele nebo spisovatelky, ale marn budete hledat na ti-

tulním list jméno vydavatele, který by ruil za vydání. Naši nakladatelé,

aspo svdomitjší, mají své literární rádce, kteí ovšem nestaí tomuto

úkolu ; u jiných se tato starost ponechává docela úednictvu, zamstnanému
v závod. Odtud potom vypadá souborné vydání jedno jako druhé : vydají

se spisy, které již vyšly samostatn nebo jsou snadno pístupny v aso-
pisech, a to je konec práce vydavatelské. Studiu pramen, korrespondence,

lopotnému shledávání v asopisech, kritickému zkoumání, zkrátka skutené
práci literárn historické se takový vydavatel již vyhne. Souborným vydá-
ním nebylo vykonáno nic pro literaturu.

Jak by se posloužilo dobré vci za náklad pomrn nepatrný

!

A jak by se posloužilo literatue ! Nakladatel by tímto zpsobem v mnoha
pípadech dal zajisté zárove podnt k biografii, jako se dje jinde. Kdo
se odborn zapracuje do spis nkterého autora, kdo ke kritickému vydání
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by sebral látku literárn historickou, sotva by již ustal v díle poloviním
a zpracoval by látku soustavn.

Ohlédnte se v souborných vydáních a najdete doklad dost a dost.

Zaalo vycházet souborné vydání K. Svtlé. Kdo za n zodpovídá ? Od
nakladatele sotva to bude kdo oekávat. A pece tu máme dkladného
pracovníka o literární innosti K. Svtlé — L. echa. Zaaly vycházet
sebrané spisy J. Zeyera. O literárním významu J. Zeyera napsal F. V.

Krejí podrobnjší rozbor, J. Kamper píše o nm obsáhlou biografii, roze-

psalo se o nm nkolik autor jiných. Myslíte, že nkomu z nich byla

svena pée o souborné vydání? Ani pomyšlení! A nejnovji máme
v rukou asi ti sešity sebraných spis S. Podlipské. Bylo pi tom použito

nejnovjších vj^možeností technických na reklamu, ale na starou jinde

osvdenou vc zapomenuto — na kritické vydání. Ovšem naše veejnost,

zejména rozhodující kritika, není zvyklá klásti tento požadavek.

Ale bume spravedliví a uvme našim nakladatelm, že jim naše

malé pomry nedovolují zvyšovati rozpoet péí o kritické vydání. Vy-
plývá z toho ješt smutný resultát, že se máme poád obcházet bez tohoto

základního požadavku ? Nemly by zrovna zde pispti naše ústavy vdecké,
Akademie, Svatobor, Matice, Máj a j., jak jsme se za to již svého asu
pimlouvali ? Má být pro nás to rozhodnutím, že to jinde u velikých ná-

rod takovéto instituce také nedlají, nýbrž že tam se o to starají z pra-

vidla nakladatelé sami ? Nežádají toho naše zvláštní pomry, aby se po-

mohlo také zvláštním zpsobem ? Než — marné volání.

O sebraných spisech jednotlivých bude píležitost promluviti zde podrobnji.

* * Je.

*

Sebrané spisy Nerudovy.
Národní Listy ve stedením ísle ze dne 2. prosince (. 332.)

roku úmrtí Nerudova uveejnily tuto zprávu reklamní: »Vera rozeslán po

pilných pípravách první sešit spis Nerudových. V knihkupeckých zá-

vodech pražských bylo celý den neobyejn živo — expedice zamstná-
vala skoro veškerý personál. Také ve mstech venkovských jevila se ne-

pochybn innost zvýšená, jaká bj^^vá jen v pípadech mimoádných a toho

významu literárního, jaký mají spisy mistra Nerudy. Již dlouho nebylo vy-

dáno dílo, které s takovým zájmem nejširší vrstvy obecenstva oekávaly.

Více mén dvacet tisíc výtisk prvního sešitu Sebraných spis Jana Ne-

rudy rozesláno vera do zemí koruny eské, na Rus a do Ameriky a nový

náklad ješt se dotiskuje. Budou spisy Nerudovy zajisté majetkem kaž-

dého eského vzdlance.*

Posmrtné vydání sebraných spis Nerudových zaalo vycházet

poátkem prosince (4./XII.) 1891., trnáctidenn, ze zaátku dosti

pravideln, ale pozdji, prý vinou poadatelovou, velice nepoádn. Ba vyšel

také za rok jediný sešit. Sešit vyšlo 129. Poslední byl vydán ped temi
lety. Co se tady dje, v jiných variacích jest i jinde. Ale tuje to pímo
typické. Náklad prvního dílu byl 10.000, dalších pirozen že postupn
mén; XlIIého, který vychází (?) v sešitech, tiskne se 4600^). Nemusí se

zvlášt vytýkat, že jako vždy zbývá ást nákladu z každého dílu.

^) Na 609. str. 2. dílu »Písemnietví eského* dra V. Flajšhanse teme, že

>Sebrané spisy, jež poádá Ign. Hermann, vyšly ve 12 dílech 1892— 1899.«
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Specificky eské je, co stihlo Nerudu.

V »Literárních Listech* 1884. (ro. V.) ís. 15. ze dne 1. srpna

v lánku »Jan Xeruda«. K jeho padesátým narozeninám, napsal J. V.

Peckovský na str. 115. »— otázka nakladatelská, která vbec v celém

našem rozkvtu literárním náleží k nepíliš utšeným úkazm — «, zcela

správn.
»Cilý« pan nakladatel poítal, spekuloval ... a chyte, jako vždy,

vyspekuloval, že jako nejlépe by bylo pro to Nerudovo (feuilleton z roku

1880) »hodné obecenstvo, hezké obecenstvo*, takhle chytit pro funkci

poadatele osobu — populární. Nic jinéno nepotebuje, než mít tuto

vlastnost, již ml ovšem také Neruda, ale arci krom jiných vlastností . . .

Nesáhl daleko, kolem sebe jen. Populárnost jako populárnost, myslil.

Tu je vidt, co znamená :
— nakladatel. Jako je prozatím tžko

rozhodovat, kdo vinen je nedbalým vjí-dáváním, zda skuten jen poa-
datel, i nakladatel, neb oba, komu má být na konec piteno vše to^

co vnitn natropí poadatel ? Snad autoru ? i také nakladateli ?

O vnitních nkterých nesprávnostech prvních tí svazk napsal také

jv. : »Glossy k »Sebraným spism Jana Nerudy.« »Literární Listy« 1893.

ro. XIV.) str. 149. ad.

Tam vzhledem k feuilletonm vidl se p. autor nucen na str. 184.

napsati : »jsou bohužel poádány mužem, jehož pedmluva nezaruuje na-

prostou beztendennost a nestrannost výboru*, tam str. 150. rozebírá

»jaký dvod mohl vésti k tomu, zaíti » Sebrané spisy Jana Nerudy*

»Drobnými klepy«, feuilletony z let 1877—91 ?« Glossa je podrobná

kritika vyšlých prvních sešit, z níž (str. 153.) vyplývá:

»1. p. poadatel nevytkl jasn, chystal-li Neruda projektovaný výbor

feuilleton z let 1877 — 91 pro njaké vydání svých »Sebraných spis*;
2. do pítomných icSebraných spis« nepojaty, jak by bylo bývalo

žádoucno, feuilletony všechny, nezaato také od jeho nejstarších feuilletonv

a nevzat za princip poadu sled chronologický, jak by pro názor o histo-

rickém vývoji povahy feuilletonové tvorbj'' Nerudovy a pro její karakte-

ristiku vbec bylo bývalo nezbj^tno

;

3. pítomný vj>bor obsažený ve tech dosud vyšlých svazcích je po-

ízen bez systému a bez vdího principu co do celku i co do jednot-

livých svazk*.
Ze správn hledí jv. na sebrané spisy, vidno ze slov str. 152.: —

•Sebrané spisy Jana Nerudy nejsou jen pro nás, jsou také pro píští

pokolení a mají býti podkladem literární historii*. Rozumí se, že vydání,

jež má ped sebou, musí odsoudit »jako nejvýš nekritické, pochy-
bené a vzhledem k památce i významu Nerudov nešetrné* (str. 153.).

Podotkl bych k celku, že vlastní dvod, pro se zaalo feuilletony,

je na snad. je to dvod knihkupecký, ne literární. Rozumí se, že

o nm ani p. nakladatel ani p. poadatel nikde se nezmínili, rozuml se

jim (aspo p. nakladateli) sám sebou. Na jiném systému pec knihkupci

nezáleží než na — knihkupeckém.

»Xárodní Listy« 1892 ze dne 21. kvtna ve feuilleton (tedy na

místech, kam psával Neruda) píší sic »k novému svazku Nerudy* — B. V.,

ale pochopení pro »Nerudu« naprosto nemají, pokud se týe stránky námi

dotené.
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V literaturách je dost a dost píklad, jak se má vydávat posmrtné

vydání — rozumí se kritické. U nás zrovna u Nerudy pociovala se vše-

obecn poteba kritického vydání sebraných spis. Karel V. Rais ve

Svtozoru 1891, str. 507. (»Vzpomínka na Jana Nerudu*.) píše: »Neruda

byl spisovatel, jejž milovati a jehož práci ctíti málokde bylo ueno s ka-

tedry : a pece tak ctn a milován nebyl žádný jiný spisovatel. Neruda dlouho

byl zneuz-náván a pln pochopen daleko ješt není. Naše obecenstvo vnuje
píliš malý poz r literatue, asto veliké práce pejdou mu ped oima, a milé

obecenstvo ani se neohlédne. Tak bylo s Nerudou ! Až budou vycházeti

Nerudovy Sebrané spisy — ale prosíme za úplné, podrobné vydání
— naše tenástvo, i to dosti pilné, asto se chytí za hlavu podivem, co

všechno ten Neruda napsal, co propáslo neb" o em nevdlo. Literární

dílo Nerudovo dosud je pln známo pouze jednotlivcm!*

Sebranými spisy rozumíme více než jen spisy libovoln sebrané,

vlastn vybírané. Ale my nepotebujeme klasika (v. Vrchlického:
»o poesii Jana Nerudy«, díl 12. str. V. a VI.: »Dnes není tajemstvím,

že poetický odkaz Nerudv adíme k svým velkým básnickým pokladm,
že on jest naším národním klasikem, jedním ze stžejních sloup
naší nové poesie«), klasika správn a lacino^) vyda'-iého, kriticky vydaného.

Vácslav Vlek v ei své pronesené dne 25. srpna 1891 v Um-
lecké Besed: »U rakve Jana Nerudy« (»Osvta« 1891/2) pravil mezi

jiným (str. 874) : »Dramaturgických a vbec kritických statí jeho jest

tém bez potu; mly na písemnictví naše rozhodný vliv, až pak
budou souborn vydány, zstanou na vždy památným a pouným
materiálem pro eskou literární historii. « Neekl bych materiálem a jen

pro literární historii, ty stati jsou ním vtším.

Nemusíme být zrovna u rakve Nerudovy. V Svtozoru 1878 str. 526

(18/10) teme: »Literární historik bude se zajisté asem svým s potšením

probírati v asopisech Nerudou redigovaných, aby vyhledal, kde a jakým
zpsobem uvádl Neruda nejcharakteristitjší práce nejlepších spisovatel

cizích v naši literaturu a zajisté mu pizná, že i v tomto smru osvdil
Neruda neobyejný talent reformátorský.« To netýe se jen literárního

historika. Podobn ve Kvtech 1883^; Frant. Chalupa: »0 literárních po-

mrech u nás koncem let padesátých* : »Literární djepisec nebude se také

moci jist do dnes obejíti bez úvah, které pinesl tento roník pedevším

z péra Nerudova«. (str. 460). Dovolujeme si doprovázet slova svá citáty,

aby bylo vidt, že svorn rzné strany stejnou hudou a že nepíšeme

strannicky a pedpojat. —
Úvod »eské poesie XIX. vku«, 2. svazku str. 7,. datovaný 13.

íjnem 1897, píše: Z desíti básník, které zde tenástvu pedvádíme, jest

bez odporu Jan Neruda nejvtší a nejsilnjší. A poroste ješt ryze bás-

nický význam , až sebrané jeho poesie budou úpln v rukou
eského tenástva stále. « Pak J. V. na str. 44.: »Celou však roz-

sáhlost a celé bohatství jeho neobyejného ducha, jakož i zvláštní jeho

^) V »asopise eského studentstva* roc. III., ís. 15. O?, záí 1891.) napsal

Abn na stran 252. pi zpráv o sbírce na pomník Nerudijv: >rozumnjší a

o hloubce duševní svdící bylo by sbírati peníze na laciné, pra-

laciné vydání spis Nerudových . . . vydejte Nerudovy spisy za 1 zl. nebo

za 2 zl. a Neruda bude zapsán na vždy v srdcích všech generací budoucích . . .!«

Sešitové vydání Topiovo je o 32 str. za 16 kr.
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zpsob tvoení básnického, celé moe jiskivých myšlenek, obraz a nápad
ukáží v pravém svtle teprve sebrané jeho spisy (vychá-
zející práv u Fr. Topie), kde z tíšt aforism, sentencí a nártk
teprve se objeví jádro bytosti jeho, spoutané, bohužel, po celý život jhem
povinnosti žurnalistické.*

V jakém pomru je Herrmannovo vydání, jak je dnes, k tom.uto

požadavku, když tamže na str. 43. ve výtu jeho prací se praví: » . . .

vedle množství básní rozmanitých, po sbornících a aso-
pisech roztroušených, které ekají ješt vydání soubor-
ného*? Pkné »pravé svtlo.*

Si máek M. A. »Za Janem Nerudou* (Svtozor 1891. str. 482 a

483.) napsal: »S kritikami Nerudovými musí literární naše historie poítat.

K rozvoji a rázu eského umní pisply mrou vydatnou.* A dále:

»Smrtí Nerudovou nastaly literatue a literární historii dva dležité úkoly:

Vydati nesebrané ješt jeho feuilletony a napsati jeho
životopis, jenž bude vlastn životopisem celého jednoho období literár-

ního, jemuž Neruda dal smr a vtiskl ráz. Nejen pieta k Nerudovi, ale

i prospch literatury káže, aby k úkolm tm pikroeno bylo bez otálení

se vší svdomitostí a s plným porozumním.*
Biograficko-literární studie od B.ermáka »Jan Neruda* (echovy

»Kvty« 1895,, 1897^,^.) na na vše už ta upozoruje? A lze vydávat

bez studií? Nám nesmí staovat slova ermákova (1897, str. 40.): »Po-

slední ervencový feuilleton postrádá zajímavosti* a pod. v obmn na

j. m. Nemáme práva pi vydávání pak vytýkat nkteré jen; tak se

nerozumí »kritickému« vydání. Ocenní nesmí být jednostranné: holá

chvála, holá hana. Všechno Nerudovo patí nám.^)

»Sebrané spisy Jana Nerudy poádá Ignát Herrmann*. Tak hlásá

prvý a další svazky Nerudy. Tážeme se, jak se stalo, že poadatelem je

Ignát Herrmann ? Vc je jednoduchá. Citát vysvtlí (?). Pi slovech úvod-

ních prvního svazku str. II. »Jenom na výslovné, dtklivé vybízení nakla-

datele p. F. Topie odhodlal se podepsaný — a s ostychem — ke spo-

ádání onch tí — ty sbírek feuilleton, o nž dosavadní knihy Neru-

dovy dle úmyslu mistrova mají býti rozmnoženy.* Na dvod onoho » vy-

bízení* nahoe bylo poukázáno. A o kus dál: »Poadateli budiž piteno na

vrub, kde u výbru a sledu pochybeno — budiž mu to také prominuto!*

» Ostychem* se vc nedá oddisputovat ani apelem na t. zv. » povo-

lané posuzovatele* (str. II ). Takové poádání práv vzhledem k struným
a skoupým poznámkám mistra odnese v první ad ubohý autor sám a

pak publikum, myslím to, jež chce mít dle moderních požadavk vc
cennou, dobe rozlišuji od »modního«.

S bombastem zaalo vydávání, s reklamou Nerudy nedstojnou.

A dnes? — Dnes se nevydává. Pec hrozba Hromádkova o »katolických«

odbratelích nemže být píinou. V prosinci 1891 zaal Neruda vycházet.

Dnes — po deseti letech — dosud není vydán, neku-li tak, jak b^

být ml. Že se Neruda nete?

') A je jen litovat, že se setkáváme se zjevem nemilým, že totiž pod rou-

škou <>soukromosti« odpírá se prchod pravd uveejnním píležitostných vcí,

jež oteven povídají víc než práce více mén upravené pro tisk.
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te se, ale nevydává, o tom obojím není nejmenší po-
chyby. Nebží o njaké poškozování nakladatelského podniku, práv na-
opak. Vc je ist literární. Se škodou takový nakladatel, kte^ý vy-
dává Tebízského v tetím vydání, vydává spi^y echovy — jisté slovo
o vci té padlo — jist nepracuje; sešitová vydání .jsou dost drahá,
škodu má jen odbratel. Zvlhne mu zrak, když podívá se do ciziny . . .

Jací odbrateté jsou, je jiná rubrika, ale nevyvrátí nic z uvedeného.
Ovšem, soukromé pomry vysvtlují mnoho, ale ne všechno. A te,

když jiné starosti padají na hlavu poadatelovu? —
»Zvláštní úmluvou, jakož i závtí svou ustanovil zvnlý Jan Ne-

ruda kj^vydání svých ,Spis sebraných' knihkupectví p. Topiovo v Praze.

«

»Nár. L.« 8. záí 1891. A »Nár. L.« 21./5. 1892 píší, že Neruda Topiovi
»již za živa svoje spisy dílem odevzdal, dílem pislíbil*. Na poadatele
Neruda patrn nepamatoval. Literární pozstalost je tedy v rukou pán
Topiových bez ohledu na universální ddiku po Nerudovi.

Nevdl skuten p. Topi o nikom jiném, jenž hy spisy Nerudovy
náležit redigovat byl schopen než p. Ign. Herrmann ? i kdo psal a píše

do »Národních«, jako psával Neruda, eo ipso má schopnost vydavatelskou
redigovat takového klasika, jako Nerudu?! Ignát Herrmann nemá
k tomu kvalifikace — bohužel, to dokázal, a obtí jeho zdaeného
dkazu stal se Neruda. Škoda, že neml pan Ignát Herrmann tolik auto-

kritiky ...

Napadlo nkdy p. Topie pozeptat se v ohledu poadatelském dra

Ouise? Bylo by to zajímavé vdt
Jak jsem citoval, mluví Šimáek M. A. o životopise. Scházelo by,

aby psán byl p. Ign. Herrmannem. Rádi bychom také vdli nejen, pracuje-li

se na nm, ale kým; že bude ke spism pipojen, sotva lze pochybovat.

Ign. Herrmann je, jak známo, výtený znatel Nerudy . . . Jen a zstane
pan poadatel pi svém »Švandovi«, udlal by z nho jist víc, kdyby
nebyl v rukou nakladatele z profese, o tom jsme pesvdeni, ale vydávat
Nerudu neml.

Studie o Nerudovi nejsou, aspo ne tak pokroilé, ^) aby slušný

životopis se mohl napsat, specieln, když nedokonil svou práci B. er-
mák, jež sama má mnohé nedostatky, jak možno slyšet z úst nejkompe-
tentnjších, z úst dobrých pátel Nerudových, kdož znali ho od malika.

Národní Listy 11. íjna 1892 . 281: »Jsou nepopiratelné jisté

choroby literárního života eského, anebo eknme knihového trhu . . .«

Napsal — Ignát Herrmann. J- S.

') Eliška Krásnohorská v »Osvt« 1891 ^ volánku »Neruda autokritik«
píše: >Budiž i mn dovoleno naznaiti rys, kterého jsem si u zvnlého zvlášt
vážila. Drobných takových pipomínek bude mnoho, mnoho potebí, než bude možno,
aby literární historik se podjal slavného úkolu podati celistvou charakteristiku Jana
Nerudy jako spisovatele i jako lovka.* Nemohl by se letos (po desíti letech) vydat
takový »Nerudv Sborní k«? Smrt pomalu odstrauje ty, již znali Nerudu, stý-

kali se s ním denn . . . Má s nimi zhynout vše, ím pispt b}^ mohli k poznání
Nerudy? Najdou se, doufáme, kdo by byli ochotni své vzpomínk}' na Nerudu upravit
do form}' literní. Tím arci nedá se sankce ústním tradicím a legendám, než dnes
u ž neteba se ped nimi uzavírat. — Najde se i nakladatel ?



úvahy a kritiky.

Friedjung H. : Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland
1859— 1866. Vierte Autlage. Stuttgart 1900. 8'\ 2 díly.

Benedeks Nachgelassene Papiere. Herausgegeben und zu einer Bio-

graphie verarbeitet von Heinrich Friedjung. Leipzig 1901. 8'\

v. Schlichting: Moltke und Benedek. Berlin 1900. 8'^.

v. Lettow-Vorbeck, Oscar: Geschichte des Krieges von 1866
in Deutschland. Berlin 1896 -1899. 8". 2 díly.

Za nkolik posledních let nevyšlo knihy o moderních djinách ra-

kouských, která by byla vtší rozruch zpsobila nežli kniha p. Friedjunga

»Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 1859 bis 1866*. Kniha
dokala se již ty vydání, páté její vydání se pipravuje a všechny zprávy

a kritiky o ní vyznly velice pízniv pro autora. Úspch knihy p. Fried-

junga vším právem je veliký, nebo jeho práce založená na dlouholetém

dkladném studiu pramenném pinesla velice mnoho nového pro djiny
rakouské v století devatenáctém. Pan Friedjung maje líiti veliký boj Ra-

kouska g Pruskem r. 1866, nechtl jen líiti vojenské pohyby a srážky,

nýbrž jednalo se mu i o to, aby vystihl motivy jednajících osob a jich

charaktery. Stedem díla svého uinil p. Friedjung pomr císae Františka

Josefa I. k jeho ministrm a generálm, zvlášt k Benedekovi, pak pomr
Benedekv ke Krismaniovi, který byl vlastní iditel operací rakouské armády
severní r. 1866. Zvlášt zmínky zasluhuje vylíení innosti ministerstva

Schmerlingova.

Ve vypravování o diplomatickém jednání ped válkou roku 1866
v mnohém pan Friedjung dopluje se stanoviska rakouského známé dílo

Syblovo : »Die Begriindung d. deut. Reiches« a zvlášt snažil se v ásti

té dokázati thesi, že rakouská politika aliancí byla pokraováním politiky

svateb, jimiž bylo Rakousko založeno. Ale tuto thesi, jak pkn ukázal

v recensi díla pán Friedjungova M. Lenz (Syblv Hist. Zeitschr. 1900,

104 ad), nepodailo se p. Friedjungovi dostaten podepíti a sotva dá se

these ta i v budoucnosti držeti. Panu Friedjungovi bude náležeti vždy zá-

sluha, že v detailech se stanoviska rakouského mínní Syblovo doplnil a

opravil, teba že v celém pojetí své první ásti na pravdu neuhodil. Nepo-

chybnou pedností díla p. Friedjunga je, že pi rozhodování otázky, pro
Rakousko prohrálo proti Prusku, postavil se na vyšší stanovisko a nepi-

kládá vítzství Prusku snad jen proto, že mlo o 6000 voják více,

nýbrž snaží se ukázati, že Prusko musilo zvítziti nad Rakouskem proto,

ponvadž stálo moráln i intelektuáln výše. Prusko r. 1866 pedí nad
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Rakouskem ve vojenství i v státnictví. Prusko je r. 1866 na nových cestách

v tchto oborech, Rakousko drží se starých pežilých method. Prusko

r. 1866 mlo již všeobecnou brannou povinnost, Prusko odstranilo ve vyš-

ším dstojnictvu nepotismus, Prusko mlo na základ zavedení všeobecné

povinnosti navštvovati školu prosté vojáky vzdlanjší, mlo lepší zbra
(zadovky) a dsledek toho, stálo na moderní taktice ve válenictví: na
taktce palných zbraní (Feuertaktik). A nejen stav vojska u Pruska je lepší

nežli u Rakouska, ale i vedení pruské je poádnjší nežli vedení na stran
rakouské. Ostatn r. 1866 Rakousko je stát zubožený. Protireformace otu-

pila a zlomila v Rakousku duchovní život lidu, krásné a slibné doby po-

krokového panování Marie Terezie a Josefa II. záhy pestaly, a v duchu
protireformaním vládlo se dále. VýpLynem toho ducha byl Metternich. Za
nho vyrstaly osoby, které hrály vdci role r. 1866, a osoby ty byly

v státnictví i válenictví nepokrokové a jako lidé bály se energického jed-

nání a vyhýbaly se zodpovdnosti. O stálo Prusko v otázce mravní zod-

povdnosti a energického i rozumového jednání roku 1866 dále! Pruští

státníci, odchovanci protestantismu, za pravidlo svého poznání mli rozum,

idea humanity byla jim nejvyšším píkazem mravním. Prušáci r. 1866 byli

žáci filosofie Kantovy, znali se k Vilémovi z Humboldtu a Scharnhorstovi,

k svobodnému pánu ze Stein a jeho spolupracovníkm. Ideov jsou Pru-

šáci r. 1866 silnjší, jsou proto energitjší, svdomitjší — a odtud jejich

úspchy.
Celý proud nového svtla vrhl p. Friedjung na osobu Benedekovu.

Na základ archivního materiálu ukázal, že dne 12. kvtna r. 1866 Be-

nedek pevzal velení pi severní armád teprve po dlouhém váhání. Benedek

byl zcela dítkem pomr. Pvodem i temperamentem byl Maar, vycho-

váním, povoláním i cítním byl Velkorakušan. U Benedeka stídaly se

chvíle plné ržových sn s nejhroznjší beznadjností. Benedek se proslavil

zvlášt v bitv u Solferina a od té doby rostly v nho nadje. Benedek
považoval válku Pruska a Rakouska za veliké neštstí. Když odjíždl ze

svého dívjšího psobišt, z Itálie, k armád severní, tušil, že nastávající

boj bude pro Rakousko nešastný. Když mu bylo nabízeno velitelství,

Benedek ukazoval, že k takové úloze nemá dostatených schopností. Ne-

cítil v sob odvahu íditi armádu ítající kolem 200.000 muž, mínil, že

nedovede rozleniti masy a pipraviti rozhodnou bitvu. A k tomu ke všemu
Benedek neznal na severu Rakouska ani terrain; k arcivévodovi Jindi-

chovi pravil: »Zde dole (t. j. v Itálii) znám každý kámen, všechny ety
a velitele; tam nahoe jsem cizincem. « Benedek žádal, aby byl ponechán

u italské armády, ale marn. Benedek nedvoval také ve stav rakouské

armády. Neml nadji, že by vojska rakouská odolala nepíteli na dvou

stranách, v Itálii a na severu. Podoben v poslušnosti vasalovi pevzal

Benedek velení, chtje obtovati svému panovníkovi svoji vojenskou est.

Jako velitel podizoval se Benedek generálu Krismaniovi. Ale ten byl

voják neschopný, nesamostatný a domýšlivý ; žil z cizích myšlenek, byl

stratég staré školy, který si ve válce poínal s fatalistickou resignací.

Benedek také nepál si rozhodné srážky. Ješt ped polednem 1. ervence
r. 1866 telegrafoval: »Prosím, aby Vaše Velienstvo za každou cenu uza-

velo mír. Katastrof pro vojsko nelze se vyhnouti. « Bohužel Benedekovy
pokyny vyznly na prázdno. (Konec píšt.)



ZPRÁVY.

Slovensko. Dne 11. dubna mli slovenští národovci dvrnou
poradu, na které se vedle jiného usnesli, že se nesmí v asopisech »brýzgaf«,

nadávat. Usnesení platilo Svetozaru Hurbanovi (Vajanskému).
Slyšme, jak si je vzal k srdci. Dne 30. kvtna píše v úvodním lánku
Nár. Novin, že nepátelé Slovanv z každé malikosti, na p. z demonstrací
ruských studujících, dlají velkou otázku, chtíce jen Slovanstvo potupit. » . . .

každý lump vykládá svoje rozumy, aby nás nimi ponížil, sympatií zbavil.

Ti postavení, tuno plátení agenti (máme i takých) zarevú na trúby, aby
sa ím skór srútilo slavianské Jericho. « Dále cosi o pamfletech Tolstého,

kterak »veliká intrika vzala do rúk Tolstého blasfemie, bohoruhastvá,
tlesné svinstva, aby ich použila na zhanobenie, ošarpanie a, možno-li,

na kastrovanie Slavianstva, aby stalo sa eunuchom pre chlipných sultánov

europejskej civilisácie. A tak možno íst radom od vcí vekých, od ti-

tánov, akým je bezsporne Lev Tolstoj, až po plátných otrusinkárov

realistických, ktorí tu u nás »pozdvihli svoje Túbezné hlásky«. Sami
neznamenajú ni, sú neinní, hlúpi, nevzdlaní, všade, kde sa ukážu,

vyhadzovaní na psovu drúku, ale v ruke vekej intrigy i tupá ihla bórno
raní.« — V následujícím ísle Nár. Novin píše týž básník: »Panák, o
nevie rozumom pohnú ani tak ako kráva chvostom, roztvorí na široko

hubu a vyteperí s vážnosou nezdravého pajáca : organisácia — — —
a myslí atd.«

Na Slovensku vyšla práv nevelká knížka Co hatí Slováky?
napsaná od Slováka, ale esky. Dílko kritisuje národní slovenskou spo-

lenost vidouc úpadek Slovákv netoliko jako následek maarisace, nýbrž

též jako následek slovenské nepoetnosti, chudoby, lenosti, pijáctví atd.

Obšírnjší zprávu o spisku tomto — v komisi má Kar. Salva v Lipt.

Ružomberku — podáme píšt. — Zatím jen poznamenáváme, že dílko

napsáno ped uveejnním našich lánk o Slovensku — pouné potvrzení!

Hlasu, msíníku mladší (oposiní) generace slovenské, vyšlo dvojité

(11. a 12.) íslo s pkným obsahem. Zvlášt cenný je lánek Školstvo

na Slovensku v ísliciach, jejž napsal mladý národohospodáský literát

Fedor Houdek. Vyšel- li kdjí- podobný lánek v Martin? Potšil nás tu

lánek dra Skrobára (Glossy k organisácii »Národnej strany slovenskej*),

jehož souinnosti v Hlase jsme po njaký as postrádali.



718

Falešné rukopisy. V roce 1811—9 vyšla sbírka politických spis
prince Evžena Savoyského ; vydal ji bibliotéka vídeského Tereziana

J. v. Sartori. Sbírka tato je falsifikát. Provedení dkazu je ve mnohém
zajímavou paralelou k dkazm podaným o podvrženosti našich literárních

rukopis. Srv. Bruno Bohm, Die »Sammlung der hinterlassenen po-

litischen Schriften des Prinzen Eugen von Savoyen«. Eine Fálschung
des 19. Jahrhunderts. (Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der

Geschichte. Hgb. von Hermann Grauert. I. Bd., l.Heft.) Freiburg,

1900, za 2 mk.

Komenského labyrint svta peložen hrabtem Líitzowem do
angliiny ; soudíme-li podle rzných referát v listech anglických, Komenský
stal se tím v Anglii populárnjší. Není nezajímavo poznamenat, že

Angliané poínají místo latinského Comenius psát Komenský a že si

lépe uvdomují jeho národnost.

Zdravá mládež školská. Práv vyšlo 1. a 2. íslo nového n-
meckého asopisu, vnovaného školské hygien. Název asopisu: Gesunde
Jugend. Je vydáván nmeckým spolkem pro hygienu školskou; stojí

ron (asi 6 sešit ron) 4 mk.

Oslavy dne Husova. Podepsaní obrali si za úkol starati se

o prohloubení Husových oslav v lidu eském.
Pro letošní rok bylo nutné omeziti se na uspoádání slavnostního

pedstavení v Národním divadle a na poádání pednášek o významu Mistra.

Pihlášky o pednášky bute laskav zaslány pod adresou : p, J. B. Pešek,

filosof, Praha, Petrská ulice . 1. co nejdíve, aby mohl býti stanoven

jich poad.
Zárove žádají se všickni, kdo jsou ochotni pednášeti, by se tamže

pihlásili, aby byly veškery slavnosti Husovy poádány z jediného ústedí

dstojn a opravdov.
Penžní píspvky na poádání Husových oslav pijímá p. Ant. Hubka,

zemský úedník v Praze, Jáma ís. 3.

Oekáváme, že lid eský v pravém pochopení úkolu, který jsme na

se vzali, pijde nám všestrann vstíc, aby mohlo býti soustavn pracováno

k tomu, bychom pi ptistylelé památce Husova upálení, která již kvapem
se blíží, mohli poctiv íci, že není v eském národ uvdomlého jedince,

který by neznal významu a dležitosti Kostnického muedníka.

V Praze, dne 3. ervna 1901.

JUDr. Karel Baxa, zem. poslanec a advokát, Dr. G. Blažek, profesor es.

techniky, Dr. Lad. Dvoák, zem. poslanec a advokát, H. Folprecht, medik,

Dr. A. Fric, univ. profesor, Ant. Hajn, redaktor, Dr. Jan Herben, redaktor,

Ant. Hubka, zem. úedník, J. V. Hráský, rektor techniky, V. Kuka,
JUC. Fr. Mašek, G. Moudrý, tajemník strany svobodomyslné, Jindich

Nechanský, Fr. Papírník, filosof, Dr. Fr. Pastrnek, universitní profesor,

Fr. Pauk, právník, J. B. Pešek, filosof, JUDr. Jan Podlipný, zem. poslanec

a advokát, JUDr. Jos. Scheiner, advokát, Jindich Schrotz, B. Skála, uitel,

Karel St. Sokol, redaktor, AI, Smažík, redaktor, JUDr. Vladimír Srb, sta-

rosta král. hl. msta Prahy, JUDr. Jos. Stupecký, rektor university, Dr.

Zd. V. Tobolka, univ. úedník, Ing. C. Jar. Volenec.
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Prvá doktorka na eské universit byla promovována na filo-

sofické fakult dne 17. ervna. Dr. Baborová složila doktorské zkoušky
ze zoologie a filosofie.

Zempisný atlas. Ottovo nakladatelství v Praze konen se podjalo

dávno ekaného podniku a vydává eský zempisný atlas ; vyšel 1 . sešit

;

soudíce podle prvé ukázky mžeme dílo doporuit vele. Pedplácí se na
5 sešit 11 K, na 10 sešit 22 K. Jednotlivé sešity s poštovní zásilkou

za 2 K 30 h. Pi odebírání nejmén 10 výtisk spolen se zásilky

frankují.

Produkce knih v nejdležitjších kulturních zemích. Dle

Bernské mezinárodní kanceláe »Ur ie na ochranu dl literatury a umní*
jeví se statistika duchových dl nejdležitjších kulturních zemí násle-

dovn: V Nmecku dosáhla produkce tiskovin roku 1885 ísla 23.000.

Od té doby trvá na témže stupni. Dle od bov ubylo r. 1898/9 peda-

gogice, jazykovd a belletristice ; pibylo právnictví a státní vd, medi-

cín, zempisu a vojenským vdám. Roku 1899 peloženo z nmecké lite-

ratury na západoevropské jazyky 433 dl, na východoevropské jazyky

340 dl. Dovoz knih do Nmecka ml r. 1899 cenu 20'3 mil. marek,

vývoz naproti tomu 70*8 mil. marek.

V Rakousko- Uhersku vydáno — dle Oesterreichische Biblio-

graphie Junkerovy & Jellinkovy — roku 1900 úhrnem 2342 tiskovin,

a to 1219 knih, 755 brožur, 255 asopis, 113 map. Nejvíce jsou za-

stoupeny vdy právní a státní (incl. vojenství) — 672 tiskovin (mezi nimi

469 knih) — pak následují »užité« vdy (399 tiskovin, v tom 256 knih),

exaktní vdy (316 tisk.; 276 knih), djepis a zempis (297 tisk.; 209 kn.).

Nejmenší produkce se jeví v krásných umních (82), ve filologii (81)

a filosofii (19). V Dolních Rakousích vydáno 1775 nových dl, z které-

hožto potu pipadá na Víde 1680. Všechny ostatní zem vykazují

1065 spisv. Více než 50 knih vydáno v Cechách (165), v Tyrolích(83)

a Styrsku (56). Všechny ostatní mimo jmenované mají dohromady jen

240 nových spisv. Poet peklad je proti veškeré produkci mnohem
skrovnjší, nežli se dosud domníváno. Ze 7500 dl jest toliko 700 peklad,
mezi nimiž 270 maarských, 160 eských, 90 srbských. — asopis
r. 1900 vycházelo 2184 (o 37 více nežli roku pedcházejícího), a to 1309

nmeckých, 352 eských, 213 maarských, 111 polských. — Mnozí ra-

kouští autoi vydávají svá díla v cizin. Zejména to platí o hudebninách.

V Nizozemsku r. 1899 vydáno 2891 (r. 1898: 2984) tiskovin.

Roku 1899 byla nejvtší produkce v belletrii, ve spisech pro mládež

a v knihách vzdlávacích. — V Belgii jeví se od r. 1895— 1899 silný

vzmach dl týkajících se práva, správy, sociologie a prmyslu. Naproti

tomu se znamená úbytek literatury náboženské, medicínské a zemdlské
mrou znanou (ale asopis v oborech tch pibylo) ; mrou dosti patrnou

také v pedagogické, filologické, zempisné a djepisné literatue úbytek

se jeví.

Veškerá produkce anglická vykazuje za r. 1999 7567 nových

tiskovin (1000 více než roku 1895). Mezi tím jest 5971 nových dl
(proti 1895 pírstek 500 dl). Ubývá dl v oboru státního a národního

hospodáství, djepisu a životopisu. Siln se rozmáhá belletrie (vydáno
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r. t. 400 nových román). asopis bylo 2383, z nichž 460 vydáváno

v Londýn.
V Dánsku roku 1899 vydáno dl 1218, ve Švédsku 1538,

v Norsku 678. Pírstek jeví se v zemích tch v belletrii a vojenství,

v Dánsku mimo to v pírodních vdách, v Norsku v technologii, v Švédsku

v djepisectví.

Ve Francii jeví se všeobecn ubývání. Roku 1899 ubylo

1369 publikací. Neubývá produkce toliko vd právní, lékaství, cizoja-

zynému písemnictví a uebným knihám. Nejvíce ubylo oborm : nábožen-

ství, živnostnictví, francouzskému písemnictví a prostonárodní Hteratue.

Akademické disertace rozmnožily se o 104. V Paíži vydáváno 2790 a-
sopisv, a to 146 denník, 915 msíník, 428 plmsíník, 735 tý-

denník a j. Cena dovozu tiskovin se nezmnila, ale cena vývozu (knih

a umleckých dl) inila asi o 2^/.^ mil. frank více než rok pedcházející

(38,000.000 frank).

V Itálii se produkce literární nevzmohla. Jeví se tam od desíti

let stabilní; ba spíše znamenati sklon k ubývání. Roku 1890 vydáno

10.339 dl, r. 1899 jen 9855. Ubylo zejména právnickým publikacím

a knihám školním; pibylo pedagogických dl (o 90), lékaských (o 89)

a zemdlských, živnostenských a obchodnických (o 67). asopis bylo

r. 1899: 2423 (t. j. o 311 mén než r. 1890).

Ve Spojených státech severoamerických r. 1899 vydáno

5321 knih (435 více nežli rok pedešlý). Vzrstá zejména obor biogra-

fický a memoár, cestopis, román, dl pedagogických, filologických

a právnických. Ubývá produkce v písemnictví náboženském, lékaském,

státních a sociálních vd a v djepisectví. asopis prý tam vycházelo

asi 21.000; v New-Yorku samém 788.

Z Ruska jsou toliko šetení vzhledem asopisectva. Roku 1899

bylo asopis 967 (proti 856 r. 1896).

V udsku vydáváno r. 1899 periodických tiskovin 205, z nichž

bylo 120 udských, 80 švédských a 5 v jazyku udském i švédském.
K.



Idealism a materialism v pírodní vd.

Napsal F. Wald, chemik na Kladn.

tenái Živy pamatují se, že ped lety znáti bylo v asopise

tom zajímavé zápolení dvou rzných smr, jež z poátku jen

formou co nejuhlazenjší se jevíc, stávalo se pozdji prudším, aby

náhle a neoekávan skonilo vystoupením prof. Mareše z re-

dakce, ímž jeden z obou smr byl umlen. Aby názory své po-

drobnji vyložil a ospravedlnil jak ped tenástvem tak i ped
vlastním svdomím, vydal nyní prof. Mareš spis j>Idealism a realism

v pírodní vd«. V Živé spis odbyt krátkou polemikou, za níž

v témž letošním ísle VI. následovala ješt úvaha delší z péra pán
Raýmanova, ve smyslu odmítavém ; však i ješt na nkterých jiných

místech téhož ísla Živy vyskytují se rzné narážkj^ na spis Ma-

rešv.

Ped vydáním spisu pán Marešova, kdy pozorovatel odkázán

byl jen na lánky Živy, bylo nezasvceným asi dosti nesnadno po-

uiti se o tom, o vlastn bží. Nyní ovšem jest každému zejmo,

že v Živ již ped lety stetly se v obou pánech redaktorech dva

rzné názory svtové, z nichž jeden (realism i spíše snad mate-

rialism) do nedávná platil v pírodních vdách za jedin oprávnný,

druhý pak, idealism, v rzných odstínech poíná se uplatovati ve

fysice, chemii i vdách biologických. Prof. Mareš snesl v díle svém

velikou adu referát ze spis strany té i oné, a tená pekvapen

jest hojností závažných hlas, které rozhodly se pro smr novjší,

a nepehánl tedy spisovatel ka, že »století pírodovdeckými vý-

zkumy bohaté skonilo živým sporem o principie pírodovdeckého

poznání« ; dokázal, že spor ten skuten jest a že jest v cizin

daleko živjší, než zdálo se i tm mezi námi, kdož sami již díve

NAŠE DOBA. R. VIII.. . 10. 1901. 20. ervence. 46
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piklonili se smru novému; ba dokázal také, že jest v cizin tém
již rozhodnut proti staršímu realismu. U nás ovšem, vyjma episodu

v Živ, o sporu takovém potuchy skoro nebylo; pvodním a po-

zoruhodným zdá se mi pak názor pán Marešv, že pírodní vda
v základních názorech svých tkvla dosud ješt na pd
filosofických názor 17. století, Descar tesová a Lockeova,
a hotoví se nyní myšlenkov postoupiti o století dále kHumeovi
a Kantovi. Neubrání se tu nikdo poznámce, že pírodní vda
vprincipiích svých za filosofií nejmén o století pokulhává,

a by si to bylo trpké, nesnadno jest názoru tomu odporovati.

Kdokoli s pozorností pete spis Marešv, teba se spisova-

telem nesouhlasil, vycítiti musí, že jedná se tu o pedmt pro pí-

rodní vdu nesmírn dležitý, o vc vážnou a neosobní. Vezme-li

pak do ruky kvtnové íslo Živy, jež z valné ásti pímo i ne-

pímo obírá se spisem Marešovým, podiví se, jakým zpsobem se

tam proti novému smru polemisuje. Pravím smru, nebo dvod
pán Marešových kritik si nevšímá. Mám pi tom na mysli ovšem
jen lánky pán redaktorovy, jelikož lánky biologické vymykají

se mému úsudku.

Jest zajisté hojn tená Živy, kteí nemají bu asu nebo

chuti, aby obírali se knihou Marešovou a sami vnikli v láiku dosti

tžkou; ti všichni erpati budou své informace o spise tom ze

Živy. Vmysleme se v situaci tenáe takového, a tme v Živ nej-

prve v pehledu literatury: »0d roku 1898 zavádna »Živa« do

jedin oprávnných kolejí experimentálných nauk pi-írodních

exaktních. <í — j>Kniha jest v pírodovdecké literatue celého

svta tendencí svou unikem, nebo nám známo není, že by sto-

letí pírodovdeckými výzkumy bohaté konilo ži-

vým sporem o principie pírodovdeckého pozná ní.« —
»Není pece mínno vystoupení Ostwaldovo . . . což na práce
školy tohoto velikého chemika nemlo vlivu pražádného. « »Rozu-

mím-li jí (knize Marešov) . . . rozumím-li jí, pravím, vede ku pí-

rodovdeckému agnosticismu . . .«

V x>Hlasech obranných^ nalézá se pak úvaha delší, z níž mi

(zkrácena) uvésti lze jen nkterá místa zvlášt markantní: »Chemik

si vysoce váží fakt; jemu jsou správn vymená, vypozorovaná

fakta vším. Hrza ho obchází, vidí-li používání hrubých method,

odhadování od oka, pepsání v cifrách aj., nebo pehánní s druhé

strany, kde desítitisíciny se píší a celá ísla jsou špatnou methodou

nejistá. Chemik vidí v tom poínání ledabylé, neseriosní; hádání
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a vymýšlení fakt dokonce posuzuje za nedostatek charakteru, za

prostý švindl . . . Proto u nás chemik jsou fakta vším.*

»Pan prof. F. Mareš poal v Zive význam fakt zlehovati

a iní to poád. Obraz o panákovi, jejž dít roztrhá, a z nhož vy-

padnou piliny, se objevil — a mne hluboce urazil. Názor ten opa-

kuje se v této jeho knize str. 236, 285, 409, 417, 418 a jinde . . .

Jakožto chemik s názory svými o faktech nemohu pece redigovati

list, v nmž cena faktm správn ureným se upírá . . . Jak vy-

padal bych ped žáky svými ?«

»Tažením vi vysoké hodnot fakt ztrácí pírodovdecký

realista vše, idealista nieho.

«

»My chemikové pokládáme Naegeliho za filosofujícího po-

vídala, a Pictetovi vytýkáme, že psal, že ztužil vodík v látku

podobnou kovu, která cinkala, a zatím vodíku neztužil, ztužený

vodík necinká, ale nkteí filosofující uenci vymyslili si o vodíku,

že je kov a íkali to jen tak.« (Na jiném míst tam stojí: »Omyly

lidské nejsou ovšem ani v chemii vzácny.«)

Pozoruhodný jsou ješt nkteré vty v lánku o principu

Dopplerov, jimiž zejm se na vc spornou naráží: »Proto vážíme

si tak mnoho tch fakt a klademe malou váhu i na své vlastní

theorie, proto pronásledujeme u svých žák ledabylou práci

i prázdné povídání , . .«

»S naprostou jistotou souvisejí jisté procesy (ve fotografii)

s uritou konstitucí elementárných souástí, jak íkáme— atom,
o emž my mnoho z experiment víme, a si o atomech a ob-

jektivn existenci paraamidofenolu (rodina! u) myslí pan

inženýr X., filosof Y, neb student Karásek, co chce.« —
»Xejsou dv psychologie (praví pan Janet), není

žádné jiné mimo tu, která poítá s fakty.*

I když se pidržíme jen slov pímo proti spisu Marešovu

míících, budeme se domnívati, že Mareš fakta zavrhuje, schva-

luje pepisování se v cifrách a používání hrubých method vbec,

že horlí pro hádání a vymýšlení fakt, krátce pro švindlování;
že jest filosofující povídal, který si cokoliv vymýšlí a íká to jen

tak. Vybéu tedy man nkolik pípadných citát ze spisu Ma-

rešova.

V proslovu na str. VIL opakuje ze Živy slova pán Raýma-

nova, konící vtou: »Zde nepomže promýšlení velkých ped-

stavitel filosofie a pírodovdy, zde teba zkoumat, bádat, hledat

a pozorovat — a praví proti tomu:

46*
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»Tato filosofie zdravého rozumu . . . oekává rozluštní prin-
cipiálných otázek vdecké methody a vdeckého poznání od

fakt, a ne od promýšlení pedstavitel filosofie a pírodovdy;
má za to, že vdecká methoda podá se z fakt samých i že z nich

samo vyplyne vdecké poznání. Proto prohlašují za vlastní úkol

vdy vyhledávání fakt a vzpírají se promýšlení vdeckých
"princip i í . . ..; nepomyslili, že jen taková fakta pinášejí poznání,

která jsou odpovdí na urité z rozmyslu kladené otázky.* (V obou
citátech »prom ýš lení« podškrtnul jsem sám, jakož i j>princi-

pialných otáže k« resp. ^vdeckých principií,«)

Na str. 21. stojí: »cílem vdy není jen stanoviti fakta, která

po pípad . . . nemají pro nikoho zajímavosti; veda má srovnávati

fakta a stanoviti zákon, dle kterého nastávají. « Na str. 22.: »V'-

decký výzkum nespoívá tedy na pouhém sbírání fakt, na induk-

tivných úsudcích, které delší sbírání ušetují: je v nm více, totiž

rozumová synthese na základ srovnávání a roztiování fakt, sta-

novící krátkou formulí souvislosti a vztahy mezi fakty jakožto pí-

rodní zákon.*

V slovech tch, jimž snadn piiniti lze adu obdobných,

marn hledati budeme snižování fakt, tím mén nalezneme návod

k vymýšlení a švindlování fakt. Snad tedy jich nalézti lze v citátech

Živy. Na str. 236 slovo fakt vbec není; ale vrátíme-li se k stránce

pedcházející, vidíme, že tam referovány byly názory Ludwigovy
o biologii, naež dí Mareš: »Ludwig a jeho škola vykonali za-

jisté znamenité vci v objektivnem výzkumu zjev životních; ale

všecky jejich výzkumy smovaly k dkazu pedpojaté pravdy, že

život je dle své povahy hmotným mechanismem . . . mechanismy

tu musí býti, mechanismy sice zcela neznámé, ale zcela jisté; m-
ily se tlaky a rychlosti, anatysovalo se vše do nejmenších po-

drobností; jako chlapci analysují panáka a nalézají v nm piliny.

Zatím však ztrácel se pehled organismu jakožto harmonicky spo-

ádaného a úelného celku, ano ztrácel se pehled organického

celku života . . . Fysika a chemie nemají ped sebou žádných har-

monických celk; fysiologie má však ped sebou samé takové

organické celky. eho fysika vidti nemže, toho fysiologie nemže
nevidti.*

Kde jest tu snižování fakt? Mohu tu vidti leda snižování

Ludwigových mechanistických theorii v biologii, o nichž

píti se chemikové nejlépe zstaví biologm.

Na stránce 285, kde má býti doklad další, jest polemika, snad

proti Machovi: »lovk pochopuje souvislost zjev dle toho, co
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sám bezprostedn prožívá. Z toho jde, že exaktní vda nestanoví

ani psobících píin ani úelných píin, nýbrž jen faktické sledy

a spojitosti zjev. Kdo nechce jíti dále, mže zstati na tom . . .

lidská mysl však požaduje jednotné poznání dle idee totality, hledá

výklad . . . ; lovk nespokojí se nikdy hromadou fakt, jakou mu
pedkládá positivna vda, nýbrž bude vždy tato fakta sestavovati

v architektonickou budovu jednotného poznání . . . Tato synthetická

innost nedá se z vdy vylouiti . . . «

Stránka 409 celá jest zaujata referátem z J. Schultze,
o nmž Mareš pi^ed tím praví, že vystoupil proti pepjatému positi-

vismu ponkud pepjat. Schultzova slova jsou skuten trpká,

ale když Mareš referoval svdomit z jiných, i tch, kdož se s ním

neshodují, pro by byl ml umleti Schultze? A tak teme na

p. ku konci stránky : '>Mach je jist jemný myslitel, avšak nenávist

fysikálního odborníka k veškeré filosofii žene ho až k nesnášenli-

vosti : jen fakta, jen fakta.

«

'>Filosofie povstala kdykoliv silný duch podrobil nmá, hloupá

fakta jhu své vle, až nabyla tvaru a jednoty; ale to nehodí se

našim demokratickým asm; anarchicky a stojí fakta! Nechceme

žádného myšlení, chceme fakta: nejlépe bylo by zniiti vše sub-

jektivné, aby vystoupilo ist objektivné pozorování ; istá zkušenost

je první, ale myšlení zmocuje se jí a znešvauje ji svými katego-

riemi, kalí positivny obraz . . . «

Zde kivdí se M a c h o v i ; ale pohrdání fakty vzdor silným

slovm tu nevidím, ale ovšem pohrdání holými fakty a zdailý

posmch na oblíbené pohrdání filosofií a myšlením vbec.

Na str. 417 stojí o faktech:

»Pouzí vdcové, pstující vdu pro vdu, sbírající fakta pro

fakta, v domnní, že budují základy píštího vdeckého poznání

pravdy, sklamou se; jejich neúnavná, ínská práce, která je sama

sob cílem, nejsouc potebná k niemu, leda jako zábavná hra, z-
stane planou, neutvoí-li nic; pyšnit se prací pro práci je podlou

pýchou pilného pracovníka . . . Badateli tvoícímu pináší uspoko-

jení jeho vlastní práce, má radost z práce tvoící hodnoty«.
(Poslední dv slova podškrtl jsem sám.)

Zajímavo jest, jak si Živa tento citát upravila; vynechala Ma-

rešem podtrženou podmínku '>neutvoí-li nic^< a za to vložila

a podtrhla odjinud slova *aby došli pochvaly a slávy*.

Praví tedy Živa: *V doslovu staví p. M. proti sob uence pracu-

jící neúmorn a sbírající fakta, aby došli pochvaly a slávy,
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konající práci ínskou a pyšnící se pýchou podlou pilného pracov-

níka — uence vící — proti badatelm tvoícím. « Slovo o »podlé«:

pýše, beztoho zbj^tene tvrdé, dostalo tím zcela jiný význam než

v originále.

Snad každý badatel chce nco utvoiti a jist se domýšlí,
že nco utvoil, tak že když te Marešovu podmínku »neutvoí-li
nic«, nemá podntu, aby slova jeho vztahoval k sob.

Zbývají citáty »jinde«. Vybírám tu ze »Závru« str. 412 a pak

ze str. 114:

»Všichni uenci souhlasí v tom, že jedin zkušenost je pevným
základem vdy; zkušenost podává jistá, nepochybná, exaktn sta-

novená fakta. Ale mnozí uenci nerozmyslí se o tom, co jsou fakta

zkušenosti a co je zkušenost vbec, pokládajíce takové otázky za

plané mudrování; nechtjí nic míti s filosofií.

«

»Ti, kdož ví, že úkolem vdy jest poznání pravdy , , . pra-

cují s neúmornou pílí a vytrvalostí ; sbírají fakta k faktm, hrom.adí

veliké množství vdomostí o nejnepatrnjších vcech . . . akoli se

mnohdy neví, co s nimi . , . Ten, kdo se táže po významu vde-
ckých fakt, neuznávaje, že by fakta mla býti sama sob cílem,

jest jim mudrlantem; . . . neznaje fakt, pohrdá jimi, zlehuje drobnou

ale nadjnou práci, podkopává autoritu vdy, šeptaje ignorabimus.

A dá pokoj tako\'ý pírodní filosof klidn pracujícím a následuje

jejich píkladu!* Zde skuten se mluví o zlehování fakt, ale —
od slova »mudrlantem« jest vše další Marešv citát ze lánku proti

snahám jeho uveejnného v — Živ

!

Tuším, že tmito ukázkami dostaten jest charakterisován

obraz, jejž poskytuje Živa tm svým tenám, kteí na ni spo-

léhají. Jen zdánliv jedná se tu o »fakta«. Živa má dle vlastních

slov bezohlednou úctu k miligramm a setinám stupn kruhového,

zejm však filosofování pokládá za plané povídání »jen tak«, za

mudrlantství, za vymýšlení fakt a švindlování, Prof, Mareš proti

tomu klade draz na duchovní innost badatelovu pi hledání

fakt. Živ jsou fakty jen výsledky pelivého mení a vážení, Ma-

rešovi jest faktem nejjistjším a nejbezpenjším lovkovo vdní
o sob samém, o vlastním niterném životu, a fakta pírodopisná

nejsou mu vcmi o sob, ale jen ástí toho niterného života. Cenu

fakt pírodopisných Mareš nesnižuje, ale uvádí na pravou
míru, ehož u nás i jinde tím více jest poteba, jelikož v kruzích

pírodozpyteckých J6St módou význam fakt nesmysln pehá-
nti. Pehání zajisté pan redaktor Živy, opakuje stále, že jemu
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jsou fakta vším, a snadn lze opak prokázati z vlastních jeho slov.

Praví sám, že chemik pi práci své jest odmnn, když získaná

fakta pehlíží; tedy teprve pehlížení fakt jej odmuje, nikoliv

fakta samotná. »Spoléhaje na své íslice hájí své formule a kon-

kluse jako matka své dít; konkluse (nkd}^) padají pímo do klína.

«

Ale zdá se, že ani jemu nkdy žádané konkluse pes všecko úsilí

dostaviti se nechtjí, nebo touží po Alesiáši, který by oživil »ztrnulé

molekulové komplex)', aby vedle vztah statisíce známých slouenin

vytknul též uvolnní vazeb chemických, pesmykování, promny
tepelné a elektrické atd.«

Nesprávn urená i dokonce vymyšlená fakta zajisté jsou bez

ceny vdecké jako bez ceny vbec; ale pesné urení fakt nedává

vdu, leda užitené použití vdy. Mohu posloužiti celou knihovnou

co nejsvdomitji urených, pesných fakt: jsou to rozbory železa,

strusek, rud, ocele a pod. k úelm železáským v huti naší ko-

nané, ale vd nebudou nic platná. Ani rozumný badatel pírodo-

vdecký nepodnikne stanovení fakta njakého jen k vli faktu, ale

pi nejmenším v nadji, že bu sám nebo nkdo jiný užije fakta

toho k njakým vdeckým konklusím. Kdyb}' mezi obma pánj^

b\'l spor jen o hodnot fakt, bylo by škoda papíru jak v Živ
tak ve spisu Marešov ; o pedmtu tom mohli se pánové domluviti

již tehdy, kd3^ž se ješt dlili o redakci Živy, a nebylo bj' bjValo

teba zmny v redakci ani spisu Marešova.

Že fakta samotná bez tvrí jiskry ducha lidského jsou na-

prosto bezcenná, ukazuje se na píklad tím, že J. R. Mayer kon-

cipuje svou myšlenku o stálosti »síly« i jak njmí se praví »energie«

nalezl pohotov data k vypotení mechanické rovnomocniny tepla.

Již asi 40 let ped May érem prokázal Thompson-Rhumford,
že tením tvoí se teplo; Davy roztavil tením dva kusy ledu,

ale tato fakta, jež dnes poskytují základy nauky o energii, zstala

naprosto nepovšimnuta, dokud nevyskytl se duch, jenž dovedl je

oživiti. A tento duch nebyl ani duchem odborníka, nebyl »Fach-

philister«, jak íká Mach, a neznal z prvu ani tato fakta, ale do-

veden byl k názorm svým hlubokým uvažováním fakt daleko od-

chylných. Když namítnul mu znamenitý fysik Jolly, že dle názor
tch musila by se voda tepáním oháti (Jolly patrn toto »známé«
již faktum také neznal), nesáhl Mayer k faktu Rhumfordovu,
ale šel a tepal lahvikou sám.^)

') Mach, Die Principien der Wármelehre, první vydání str. 246—247.
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Pehánjíce slovy a snad i v mysli své skutený význam fakt,

oekávají pece vzdor slovm svým pírodozpytci ze stanovení no-

vých fakt nových myšlenek; a zíkají se pírodozpytci všeho,

úmyslného filosofování, užívají pece bezdn filosofie dávno ob-

nošené, a staví se tím na stanovisko mnohých praktik, kteí po-

hrdají každou »theorií«, netušíce, že sami upravili si již v hlav
theorii co nejledabylejší, kterou však za theorii nepokládají, ale za

istý výraz svých zkušeností. *)

A zíkají se pírodozpytci všeho vdomého a úmyslného »filoso-

fování« a myšlení vbec, pece fakticky hledají nikoliv pouhá fakta

ale myšlenky, a nelze upíti, že z neznámých dosud fakt asto my-

šlenky takové vzklíily. Žádá-li si tedy prof. Raýman na p. roz-

šíení a rozhojnní laboratoí, dlužno s ním souhlasiti, nebo bez

tchto pomcek nelze pracovati, »pracovati« ve smyslu zjišování

fakt nových. V odporu se slovy svými bude pak jist dbáti,

aby se tam konaly jen práce, které slibují vdecký úspch, posky-

tujíce konklusí. Nelze však také upíti, že máme již nesmírné

hromady fakt, jež dosud nepinesly znatelného vdeckého prospchu,

leda tím, že v nynjších theoriícn nenalézají místa a nesrovnávajíce

se s nimi ukazují jejich vratkost. Tu pece není chyba ve faktech

ale v theoriích, a chyba se nezmenší, pibude-li fakt takových ; ba

jsou lidé, kteí se domnívají, že zmatek ve faktech jest tím vtší,

ím více jest fakt v theorii nezaazených, a že lze pomoci jen

zlepšením theorie, aby pojala alespo na as fakta dosud již známá.
(Dokonení.)

*) Klasický doklad etl jsem ped lety v asopise elektrotechnickém. Anglický

praktik nevdl si rady se svými elektrodynamickými stroji. Když ptal se jej po-

volaný k tomu odjinud rádce, mnoho-li má proudu, odvtil: >Al3 co, proudu je

dost, ale elektinu máme spatnou.* Zatím ampremetr byl pokažen a vedení pe-

rušeno.



111. Sjezd eských pírodozpytcv a léka.

Napsal Dr. Edward Babák.

Mezinárodní sjezdy vdecké a sjezdy vdeckých odborník

národ velikých upadají svým významem. Pvodn mh'
shromažovat roztroušené pracovníky, seznamovat je osobn,

umožovat bezprostední výmnu názor diskussemi sporných zá-

ležitostí, stanovit výšku, k níž dosply tou dobou rzné obory

vdní, kritisovat smr a methody \'ýzkumné, ukázat mezery, kde

by mly zasadit ruce detailních pracovník, pomáhat neuznaným

a odmítaným k veejnému slovu a kritice; demonstrace pístroj

jich vynálezci, demonstrace pokus a method badání i method lé-

ebných atd. oživovaly zasedání sjezd. — Mnohé prospchy tyto

umenšovaly se dobou a stinné stránky nabyly, zdá se, pevahy
takové, že veliké tyto sjezdy pozbývají obliby; práv tak jako

svtové výstavy a jiné velkolepé podniky : množství, okázalost,

vnjšek vadí vnitní cen, individuální hodnot ; duch massy snižuje

pravý význam myšlenek, objev, návrh atd. Proto nejvtší badatelé

a nejjasnjší hlavy stranili se asto lesku a hluku množství a na

mnohých sjezdech ovládli drobní lidé
;
jednání nepinášívá nových

znamenitých vcí a velkých objev, nýbrž rozplizne se v hromadách

podrobností; diskusse bývají plané a nudné i nevcné; brillantní

eník fulminantními frázemi oslní davy a skromný duch opravdu

vdecký je nepovšimnut. A místo co by sjezdy odkrývaly jasným

pohledem mnoha nepedpojatých oi bludné stezky, na nž výzkum

se svezl, ozejmil chyby, udal cestu k náprav a postavil nové

cíly — ulpí na všednostech a prmrnosti, utvrdí pochybené smry
a nadme prázdné hlavy. —
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Rostoucí poet vdeckých sborník súžil ostatn také i dis-

kussní, polemický význam jednání sjezdových
;
písemné diskusse

vbec vyžadují daleko vtší svdomitost, vcnost a hloubku. A tak

ponenáhlu sjíždjí se lidé více z vnjších dvod: prožít nkolik
dní v rušném život, poznat toho onoho badatele, známého jen

z jeho prací — z dvod spoleenských a zábavních, —
Zajisté jiné mítko — do jisté míry — dlužno klásti na sjezdy

menších národ. Naše, eské sjezdy pnrodozpytcv a léka,
mly zcela zvláštní smysl. A nelze pochybovati, že se pežijí, až

práv tento smysl vymizí. Naše sjezdy byly totiž vyvolán}^ po-

tebami kulturními, nesplnnými a stále žhavjšími poža-
davky školskými — a tím liší se zcela od jiných. První sjezd

drazn volal »Chceme universitu*, druhý už vítal blížící se splnní

požadavku, a tetí v tchto dnech mocn prohlásil vlád, že m u-

síme mít ádn vypravenou pražskou universitu, že

musíme mít druhou universitu, vysokou školu zem-
dlskou a z vrolékaskou.

Pracovní hodnota prvých dvou sjezd nebyla valná: celé

velké obory vdní nemly zástupc z povolání, ádní odborníci dali

se spoítat na prstech. Ale nešlo o to, ukázat pracovní sílu a jí

imponovat — jak bj^ bylo možno imponovat nkomu, kdo znal

výši, na jaké byly pírodní a lékaské vdy tou dobou jinde? Bylo

vidt pouze chu k práci, silný a rostoucí zájem o pokrok národní

v oborech lidské práce u nás zanedbaných, prudkou touhu po kul-

turním zvednutí národa a snahu o pojištní estného místa našemu

národu mezi ostatními. S té stránky opravdu budí v nás úctu

a podiv hrstka nadšených a odvážných poadatel onch dvou

sjezd. Léta uplynula a vidíme, ze práv od nich bylo mnoho
vykonáno. Vyrstá nová generace, jimi odchovaná; byla zbavena

nejtrudnjších obtíží, s nimiž musili zápasiti staí (a vyplýtvali jist

mnoho životní síly jen na pekonání pekážek!). Kdežto staí

nemli tém tradice vdecké — pomyslete, prosím, na slavné d-
jiny pírodních a lékaských véd u Francouz, Anglian, Nmc! —
nemli ústav vdeckých, prostedk hmotných, terminologie atd.,

mladí už se mohou opíti o mnoho. Budou se moci mladí mit
se starými svou prací a významem?

Neváhám oznaiti hlavní ráz III. Sjezdu konaného ve dnech

24.—30. kvtna za maní f estaní, chcete-li, demonstraní. Ve

veejné, slavnostní proklamaci našich neodložitelných požadavk
vysokoškolských je tžišt sjezdu — a zajisté silný jeho hlas, hlas
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tisíce inteligent a vdeckých pracov^ník, bude padati na váhu

a dodá akci o vysoké školy, provozované po léta s obasným
ochabováním a nov\'m vzplanutím, nebývalého drazu a akutnosti.

Pozoruhodný byl poet lenv a úastník sjezdu (1062);

znanou pevahu mli lékai (680), pomrn slab súastnili se

sjezdu professoi stedních škol. — Pedsedou sjezdu byl prof. dr.

Hlava, místopedsedy prof. Strouhal a Weyr, len}^ výboru doc. dr.

Veselý, doc. K. P, Kheil, doc. Votoek, dr. Semerád. Pednášky

rozdleny byly na 12 sekcí (biologickou, mathematicko-ysikální,

lékaskou, ranlékaskou, zdravotnickou-demografickou, chemickou,

mineralogicko-geografickou, farmakologickou-farmaceutickou, agrono-

mickou, zvrolékaskou, stomatologickou, tiskovou). Ve všech tchto

sekcích ohlášeno bylo dohromady asi 350 pednášek, z nichž ovšem

nkteré odpadl}^. Nejmohutnji vynikal}^ potem themat sekce lé-

kaská a ranlékaská, jichž návštva byla také nejetnjší a dis-

kuse nejživjší. Sekce biologická, zastupující anatomii, histologii,

embryologii, zoologii, botaniku, fysiologii a fysiologickou chemii,

tedy adu rozsáhljxh obor vdních, byla navštívena nepatrn

;

abstinence ady zástupc tchto vd byla zcela nápadná, ale ne-

zdá se, že by byla o sob vedla k slabé úasti posluchastva

;

spíše možno mluviti o chabém zájmu o biologii u nás vbec. Ne-

velkou innost mže vykázati dále sekce mathematicko-fysikální,

chemická, mineralogicko-geografická a agronomická, s nimiž kon-

trastují neobyejn ilé schze sekcí zdravotnické a zvrolékaské.

S povdkem vítáme ruch zdravotnický, který u nás utšen roste

zejména od zízení hygienického ústavu, jehož naše lékaská fa-

kulta tak dlouho postrádala. Velmi soustavn a peliv pojedná-

váno bylo ve zdravotnické sekci o sociálních pomrech stavu lé-

kaského vbec a jednotlivých jeho vtví zvláš. — Stavovské hnutí

projevuje se dále význan v organisaních snahách eských zvro-

léka, kteí — lze íci k jich chvále — zárove vytrvale a neod-

bytn se domáhají úpravy zvrolékaského studia, povýšení v-
deckosti jeho a ádn vypravené vysoké školy eské.

Sjezd — i mimodk leckde — odhalil naše nedostatky a po-

teby. Jest u nás nezdrávo v nkterých smrech badání biologického

a vdecké spory tu vystupující mají dležitý význam tíbící; na

sjezde samém ovšem rozpor základních názor se nijak veejn
neprojevil. Vyjasnní v tchto theoretických vdách povede nkdy
k revisi disciplin applikovaných (lékaských). Sekce lékaské jeví

jako na jiných sjezdech rozdrobenost kasuistického zkoumání kli-

nického, jež hromadí nepehledné spousty materiálu nestejnorodého,
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asto s jednotného hlediska nespracovatelného a tak mnohdy bez-

významného ; všeobecná themata jsou tu nezbytná a na našem
sjezdu skuten nkoHk takových cenných pednášek bylo promlu-

veno. Sekce chemická nepochybn odhaluje bídný stav chemických

ústav našich vysokých škol. Mnoho vody uplyne, než se zm-
žeme na významnou školu zemdlskou; ostatn naši zemdlci
dosud ješt nechápou pln dležitosti takové instituce.

Staí srovnati náš sjezd s nedávným sjezdem pírodozpytcv
a léka polských, abychom ihned vycítili, jak máme mnoho do-

hánti v mnohých oborech. — Polský sjezd vyznaoval se, nehled
k naprosté pevaze v rzných vdách v pomru k jich stavu u nás,

také tím, že poádána ada povšechných pednášek založených na

vyšším hledisku filosofickém. U nás byly dv slavnostní všeobecné

pednášky. V prve (pi zahájení) prof. Thomayer mluvil »0 vlivu

civilisace na nervy lovkovy«, snaže se ukázat, že v dnešní dob
žije lovk klidnji, není dšen a týrán tolika povrami a hrzami,

a že tedy spíše ubylo píin rušících nervovou innost lovkovu.
Avšak civilisace vyžaduje dnes zas vtší práci duševnií a od

mnohých lidí, rozumj práci intellektuáiní; je-li ta píinou chorob

duševních a nervových, pak civilisace by mla snad znaný vliv

na nervy lovkovy? — V závrené schzi pednášel prof. Raýman
»o rozmachu chemie mezi vdami pírodními^ ; e je zajímavou

illustrací názor jeho na vdu a principy badání pírodo-

vdeckého. — Upozorujeme, že v pednášce jsme slyšeli o »pe-

krásné dám M. Lavoisier de Rumford«, »staré písaze Isidin^^

v plném jejím znní, »bohu bohatství a zlatu, svtlu svta <,

o »králi oceli americké, jenž nesouhlasí se vzdychavým dialogem

Kroesa se Solonem, jenž nejde k pouhé abnegaci Tolstého« a

»rozdal dve st sedmdesát milion korun^< atp. Dovídáme se tu

»o kinematografech i biografech, jimiž hnutí mysli i vzrst

rostlin lze sledovati«. A »co organická chemie svými bohatými,

minutiosními methodami k životním procesm uritjší
a uritjší stanovišt zaujímá, objevují se na obzoru
pkné výsledky psychofysiky. Ano experimentáln psycho-
logické studie to jsou, od nichž ekáme zdravé sblížení

mezi pírodní vdou a filosofií, sblížení, které Hegelovsko-

Schellingovským poblouzením bylo oddáleno. I zde jest

ustaviné lopotné sbírání fakt, srovnávání zkušeností, jímž míním e

tajemství lidského ducha vypátrati, jako chemie a fy-

sika budí tajemství pírody. Již jsou úkoly rozdány, nej-
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jemnjší pístroje postaveny, laboratoe poízeny.*^) Posluchastvo

shromáždné v Pantheonu musejním nemohlo si rozmysliti tyto

vývody eníkovy, nebo už už bylo strženo k hromovému potlesku

tímto zakonením : »Vzrstati bude vda, dokud v hrudi lidské

bude touha po pravd a krásnu! Dej Bh, aby v touze té elil
národm ostatním též milý národ náš eský ! Tam jest spasení

!

Tam naše státní práva !« —
Nelze se šíiti o jednotlivých pracích v odborných sekcích

pednesených. Upozorujeme, odkazujíce jinak na »VstníkIII. sjezdu

eských pírodozpj^tcv a léka« (redigovaný prof. Thomayerem

a Schrutzem), na tyto pednášky, jimž (po mém zdání) písluší

zvláštní cena bu jako významným pracem podrobného výzkumu,

ale nesoucím se k širším cílm, bu jako všeobecným úvahám týkají-

cím se zvlášt pomr spoleenských (školských), V sekci biologické:

prof, dr. Horbaczewski : a) K otázce tvoení se tuku v tle živo-

išném, b) O dokazování barviva krevního. Prof. dr. Cáda : Expe-

riment v paedopsychologii, V sekci lékaské : Doc. dr. Syllaba

:

O vzájemném pomru mezi rozpadem a tvorbou ervených krvinek

u anaemie. Prof. Obrzut : Domnle progressivní zmny v krvi z cév

vystouplé. Prof. dr. Reinsberg: Píspvek k nauce o otrav nikotinem.

Prof. dr. Scherer: Profylaxe chorob, jmenovit infekních, ve vku
dtském. Dr. Kuera : Morphologie bacilla malleu. Prof. dr. Cho-

dounský : Píspvek k sanování farmakotherapie. Dr. Podhajský

:

Zúmyslná sebepoškození v c. a k. vojšt v posledních 25 letech.

Prof. Kuffner a doc. dr. Heveroch: O opateních pi akutních

a transitorních psychosách. V sekci ranlékaské: Prof. dr. Deyl:

O nervosní chabozrakosti školních dtí. Dr. Jedlika: O spinální

analgesii. Doc. dr. Frankenberger : Hoení cesty dýchací u školní

mládeže. V sekci zdravotnické : Dr. Bouek : podal návrh, jímž se

vyzývá vláda, aby svolala anketu paedagog a léka, kteí by

zkoum.ali námitky inné proti moderní škole obecné (petížení,

nedostatená tlesná výchova atd.). Doc. dr. Ržika: Žádoucí

opravy po stránce zdravotnické v našem školství. Dr. Semerád

:

Úast eského praktického lékae ve vdecké literatue lékaské

v budoucnosti. Prof. dr. Reinsberg: eský soudní léka. Dr. Batk:
eský obvodní a obecní léka. Dr. Procházka: Léka úrazový.

V sekci chemické: Prof. dr. Brauner: O chemii vzácných zemin.

V sekci mineralogické : Doc. dr. Barví : O poteb intensivnjšího

studia petrografického u nás. V sekci tiskové : Dr. Panýrek : Jazy-

ková ryzost v lékaském tisku eském,
M Mnou podtrženo.
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Jednání sjezdového úastnilo se slušné množství slovanských

hostí, jmenovit Polák. Teba se neoddávám velkým illusím

>vzájemnosti slovanské^<, považuji vdecké styky pedevším s Po-

láky za žádoucí; jižním národm slovanským pak by prosplo,

kdyby se k nám tsnji pimkli.

Vdecký význam III. Sjezdu eských pírodozpytcv a léka
se od mnohých peceuje. Hledíme-Ii na sjezd stízliv, mžeme
íci, že vdecky nebyl na nižší úrovni než cizí sjezdy podobné, ba

vážností práce v nkterých sekcích spíše vynikal; co lze od sjezdu

ve vd ekat, snad dal. Doufejme, že nenadlal škod jako jiné

okázalé podniky. Jeho manifestaní ráz má dležitý význam
v našem boji o splnní našich neodkladných kulturních požadavk.



Podstata a methoda sociologie.

(Pokraování.)

Statistika a historie nepodává pro determinism dkazu nového

a dokonce nepodává žádného dkazu pro faalism. Determinism

není fatalismem, ustanovením a poznáváním historických a soci-

áhiích pravidelností neboli zákon svoboda vle ve smyslu deter-

minismu není ohrožena. Ba práv tím poznáváním pravidelnosti

fatalism je vylouen.

Protože chtní je determinováno dovedeme poznáváním píin-

ného svazku pedvídat, co se stane a v tom pedvídání máme svou

moc. Ovšem moc obmezenou.

Fatalism tkví v nepedvídáni a tkví v pasivit, kdežto deter-

minism práv naopak nutká k aktivnosti. Fatalism vyplývá z in-

determinismu : kdo je pesvden, že jeho chtní není nutným ná-

sledkem pedchozích, determinujících píin a motiv, kdo ví, že

jeho chtní samo od sebe a ze sebe, nezávisle na píinách a mo-

tivech z hloubi nitra se vynouje, ten je fatalista; naproti tomu

determinism uí, že v daných lovku mezích poznáváním píin-

ného svazku mžeme, podobn jako v pírod, mít vliv na sebe

a vlastní chtní.

Pravda : nkteí deterministé hlásají fatalism ; avšak to není

dvod proti determinismu, jen proti nesprávnému výkladu deter-

minismu. Obzvlášt mnozí materialisté determinismu takto zneuží-

vají, ale více z oposice proti spiritualismu, jenž se asto staví na sta-

novisko indeterministické. Avšak rozhled po novodobé historii po-

uuje, že sílením pesvdení deterministického fatalismu nepibývá,

naopak ubývá. Pracovitost a energie moderních národ spoívá na

determinismu; obzvlášt národové pijavší determinism kalvinistický
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(církve reformované) jsou vzorem energie, nepasivnosti, odporu

proti fatalismu, kterého posud je více u národ katolických, trva-

jících na stedovkém názoru indeterministickém, Angliané, Ame-
riané, HoUanané a protestantští národové vbec jist nejsou fáta-

listy, za to u národ katolických a dokonce na Rusi fatalistická

pasivnost a ekání na zázrak bez vlastního piinní je mnohem
rozšíenjší, pokud i tam nepronikl determinism z vdy. A tak nám
historie sama dává docela zejmý dvod proti ztotožování determi-

nismu s fatalismem ukazujíc, že fatalism spojen bývá s indetermi-

nismem a ovšem s nevzdlaností.

Otázka po zákonech historických a sociálních je tedy, resu-

muji, podstatn otázkou psychologickou. Psychologie empirická ne-

mže než poznávat, že chtní lovkovo a jeho innost rozumová

a citová jsou determinovány tak, jak píroda. Ty stavy duševní,

jimž se íká svoboda vle (voleni mezi motivy — po pípad ne-

rozhodnost a kolísání mezi motivy pibližn stejn silnými — v-
domí, že volíme atd.), determinismem nepestávají, jen se musejí

náležit analysovat a správn pochopovat. Chybné je, ze stav
tchto si vážit dvody pro indeterminism, jak se to posud šmahem
dlává. Theologové mnozí na p. íkají: »Bh nemže být vinen

zlem, odpovden je zloinec a tudíž je jeho vle »svobodná«. Pe-

dagogové a soudcové íkají, chybující musejí trestem být napravo-

váni, tudíž musejí mít vli »svobodnou«. To je methoda nesprávná.

Má-li být ustanovena vlastnost vle, tož pozorujme tu vli psycho-

logicky ; toto pozorování pesvdí nás, že chtní determinováno je.

Tudíž musí theolog, kriminalista, vychovatel atd. s tímto psycho-

logickým faktem poítat — theism a trestání, jsou-li pro n d-
vody, musejí determinism akceptovat, nikoli však psychologii ped-

pisovat, jakou vle má být. Ostatn je snadno pochopitelno, že na

p. trest mže mít smysl jen se stanoviska deterministického: kdyby

nebyl píinou, motivem pro jednání jiné, správnjší, k emu by

vbec byl? Indeterminista trestat nemusí, protože vle je absolutn

svobodná, trestem = píinou =: motivem (strachem ped trestem) ne-

determinovaná, K emu trestat, když vle si dlá sama ze sebe

a nezávisle, »co chce« ? Co se pak dvodu z theismu týká — jen

scholastika a rabulistika dovede tu hájit indeterminism]: jestliže

bh pedvídal, co se stalo, a jestliže všeho, co se dje a dít bude,

je stvoitelem a iditelem — jak je možno vit v boha jiného, a

niím jiným než bohem vle absolutn svobodná není. Pipouštím,

že indeterminism je tu pohodlnjší, protože se velikému problému

odpovdnosti vyhýbá, ale to není dvod, abychom jej pijímali. Proti

i
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výtce, že deterministický theism svádí všecku odpovdnost na boha

odpovíme se známým scholastikem deterministou. Když se mu sedlák

vymlouval na pána boha, že pole neobdlává, protože bh ped-
vidl vzrst obilí i bez práce, scholast mu správn odtrumíl, že

bh také pedvidl, jak ume hladem, nebude-li pracovat. Pipouštím,

že tu stojíme ped záhadou záhad, ale chytráctvím indeterminismu

jí neznikneme.^)

Zákony historické a sociální tedy jsou a nemají jiného neeti-

ckého a logického smyslu nežli zákony pírodní ; rozdíl mezi obma
není v determinismu a indeterminismu, nýbrž v tom, že v pírod
máme jevy mechanické, ve spolenosti a historii duševní; v pírod
není té veliké složitosti sil jako v spolenosti lidské a jejím vývoji

a proto zákony pírodní dají se již stanovit uritji a pesnji nežli

v sociologii a historii.

36. Zákony pírodní a sociáln-historické. Pí-
roda a historické djstvo: naturalism. Monism? V so-

ciologii a filosofii poád panuje v té píin naturalism upílišený;

naturalism ten je ásten zbytkem pekonaného materiahsmu, á-
sten mnohým filosofm a duchovdcm imponuje pírodovda
svými úspchy a methodou. Své postavení v otázce vyložil jsem

vlastn již svou klasifikací vd: odmítám všecek naturalism, o ma-

terialismu dokonce vdecky mluvit nelze.

Vdecky myslit znamená pedevším vdt, co víme a eho
nevíme — podle toho pravidla pipouštíme, že sociologie dnes nemá tak

zabezpeených zákon jako nkteré obory pírodovdy, ale to pi
složitosti jev sociálních je více než pochopitelné.

Nestavím proto historii a pírodu v protivu naprosto píkrou.

Monism, dnes tak oblíbený, nespoívá pece v totožnosti všech vcí
a bytostí (pantheism), nýbrž v harmonii všech vcí a bytostí. Ta-

kovýto monism, ekl bych methodický, pijímám se svého stanoviska

theistického, ku kterému se tu nehlásím z metafysické indiskrece, nýbrž

jen proto, abych i po této stránce objasnil vcný základ své methody.-)

*) Ve své práci Selbtsmord ukázal jsem na konkrétním pípad, na moderní

sebevražednosti, jak sociálními a historickými píinami je determinována; z toho

vysvítá (srv. p. 238), že v tomto determinismu a v determinismu vbec není fata-

lismu. Je komické, když jesuita Cathrein (Moralphilosophie) mne pes to viní

z fatalismu. Proetl jsem si výkladj- Cathreinovy a j. indeterminist velmi pozorn,

ale opt a opt se pesvduji, že jsem indeterministm nekivdil, vraceje jim výtku

fatalismu, Srv. Marxismus, §. 64., § 51.— 64.

*) Na p. Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 1899 píke
proti sob staví vdy pírodní a kulturní co do pedmtu i co do methody a práv
také se stanoviska theistického.

NAŠE DOBA. R. VIII., . 10. 1901. 20. ervence. 47
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37. Nejen filosofie djin, ale také konkrétní histo-
rie vdou zákon. Proti stanovení historických a sociálních

zákon uvádí se dvod ten, že prý pírodovda je vdou zákon,
(»Gesetzeswissenschaft«), historie vdou událostí,. jednotlivých fakt
(>Ereigniswissenschaft«).^)

Teba že se takto mluví jen proti historii, týká se to také

filosofie djin a tudíž sociologie vbec.

Nelze proti historii takto stavt pírodovdu v širokém slova

smyslu. Pírodovda rozpadá se na mnohé vdy speciální a to

vdy abstraktní a konkrétní ; historie je obdobn sociologickou

vdou konkrétní vedle abstraktní sociologie. Má-li historie, jak

zárove se nám íká, líit minulost a minulost tu oživovat, tož

bych rád vdl, co jiného má dlat zoologie nebo zempis? Na p.
Nansenv popis jeho cesty k severní ton — to že není vdou
fakt a událostí? A kdo bytu nevzpomnl pání Kirch hoff o va,

že také mechanika (mechanika abstraktní !) má jen popisovat ?

Pi historii dob starých zdá se být zvláštním úkolem histor.e

to obživování toho, co není, a v tomto smysle iíká se asto, že

historie je umním, totiž umním popisným, umním do znané
míry tvrím. Lze to tak vyjádit, ale totéž platí o zoologii, bota-

nice, zempise atd. o všech vdách konkrétních. Rozdíly jsou tu

dány vcí samou ! Zoolog mže užívat ilustrací, teba fotografií —
toho prostedku historik nemá anebo jen v míe skrovné a proto'

musí mnoho popisovat slovy. Ostatn i historik i všichni ostatní

vdcové spoléhají pi svém popise konec konc velmi na to, že

tená a ten, kdo vcí se obírá, svou obrazností si pomže sám.

Každá vda spoléhá na dané znalosti vcí.

Co se pak zákon týká, tož vdy všecky stejn usilují o po-

znání zákon a to netoliko vdy abstraktní, ale také konkrétní.

Ustanovuje zákony fysik, mechanik, chemik, ale také zoolog, bo-

tanik, zempisec, meteorolog atd. a stejn podává zákony sociolog

a také historik. Pokud podle všeobecného pravidla vdy konkrétní

se budují na abstraktních, zoolog užívá zákon biologie a obdobn
zákon sociologie bude užívat historik ; ale vedle tchto zákon
i zoolog i historik budou ustanovovat zákony své speciálnjší.

38. Sociologický výklad. Sociologie, jako pírodovdy,

usiluje o výklad kausální. Ale je snadno pochopitelno, že výklad

^) Srv. Windelhand, Geschichte und Naturwissenschaft 1894; Rickert

1. c. a také Simmel, Die Probléme der Geschichtsphilosophie, 1892. Stei n, Wesen

und Aufgabe der Sociologie, 1898, 17, klade sociologii v prosted mezi vedu zákon
a událostí, je prý pechodem od prvé k druhé.

n
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kausální sociologovi nepostauje, protože zákony kausální ustano-

vují se jen pro posloupnost jev sociálnícti
;
pro koexistenci tchto

jev zákony kausální neplatí a tato koexistence jev sociálních ne-

zajímá nás mén než posloupnost. Naopak práv výkladem kau-

sálním, dostáváme se k posledním pt-íinám, jejichž koexistenci

kausáln již vykládal nedovedeme. Kausální výklad staí na ko-

existenci úin z daných píin, nestaí na koexistenci píin a

fakt posledních.

Sociologové velmi asto na tuto koexistenci zapomínají, sou-

steujíce svj hlavní interes na studium posloupnosti
;

proto ne-

bude škodit, uvdomíme-li si pesnji, co sociologie rozumí vý-

kladem.

Pedn tedy výklad fakt kausální. Jak eeno, staí tento

výklad na koexistenci úin z daných píin.

Sociologie dále, podobn jako pírodovdy, dobírá se ke ko-

existenci píin posledních; jsou to dané vlastnosti in-

dividuí, vlastnosti psychologické, biologické a ostatní, ze kterýchžto

vlastností v toku asu vzniká všecka ta bohatost a plnost jev
sociálních a historických.

Sociologe pokouší se také o výklad svých kausální ch

zákon, bu že zákony složité se rozkládají na zákony jedno-

dušší nebo že se zákon mén v'šeobecnv (zejména t. zv. empirický)

subsumuje pod zákon všeobecnjší.

Ovšem je zejmo, že tento ^výklad zákon* je ist logický,

formální — konec konc vždy bží o ty poslední píiny, poslední

fakty.

A tyto poslední píiny, fakty rozkládáme hlavn psy-

chologicky — psychické vlastnosti individuí, tof poslední nám
dané píiny jev sociálních a historických. Mluvíváme-li o silách

sociálních, míníme práv hlavn psychické vlastnosti individuí lid-

ských. Vedle vlastností psychických máme pak vlastnosti biologické,

chemické atd.
;

pelivá analyse všech tchto vlastností, ustanovení

posledních jejich prvk, konstatování jejich koexistence a successe

— to posledním úkolem sociologického výkladu. Ovšem i pi tomto

výklad a zejména také pi psychologickém, dostáváme se konec

konc k nkterým posledním faktm nám neproniknutelným, faktm,

jimž nerozumíme — snad nic tak lovkem neotese jako poznání,

že svému vlastnímu, nejintimnjšímu nitru vlastn nerozumí, nero-

zumí více než faktm pírodním ....
47*
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39. Sociální a historické zákony všeobecné a spe-

ciální. Každá vda, také sociologie, domáhá se zákon co možná
všeobecných a pímo posledních, prvotních a domáhá se toho, aby

si zákony vyložila.

Nežli však o stupni všeobecnosti zákon sociologických pro-

mluvím, nutno upozornit na veliký zlozvyk v naší vd, totiž na ne-

pesné užívání slova »zákon« a logické terminologie vbec. »Zá-

kon«, »princip« atp. se v sociologii a jednotlivých vdách soci-

álních (ekonomika!) jen hemží; proti tomu musíme si navykat,

slova zákon užívat diskrétn a v pesném logiky smysle.

Budeme tedy dlat pesný rozdíl mezi zákony posledními
(do opravdy posledními!) a zákony empirickými, kterýmižto

nedosti šastnými, ale již ustálenými názvy se vyznauje stupe
všeobecnosti a zárove vdecké jistoty. Zákony odvozené jme-

nujeme zákony visící na zákonech posledních aneb alespo vyšších

anebo zákony vyplývající z njakého posledního faktu (fakt).

Na p. zákon empirický: v lét více sebevražd než v zim. Tento

zákon stává se odvozeným poznáním hospodáského významu léta,

vlivu teploty a svtla na nervy atp., tedy ustanovením vyššího zá-

kona o intensivnjší živoucnosti v lét a konstatováním nkterých

posledních fakt.

Lišíme také zákony všeobecné a speciální. Pojmu:

všeobecný se tu užívá rozmanit. Mluvíme o všeobecném
zákon historickém a míníme tím zákon, jímž se všecek posavadní

vývoj historický dá obsáhnout; takový zákon na p. Comteovi
byl zákon tí stadií. Naproti tomu Marx mluvil o zákonech spra-

vujících každou speciální periodu historickou, zákona všeobecného

nkdy (ne vždy ^) neuznávaje.

asto slovo všeobecný platí jen pro jistý obor vývoje a ži-

vota sociálního a historického ; mže se v tom smysle mluvit o vše-

obecném zákon vývoje hospodáského, filosofického atd.

Vzniká ovšem otázka, platí-li všeobecné zákony sociální a hi-

storické jen pro historii (lidskou), anebo jsou-li zárove zákony

platícími pro organismy všecky anebo dokonce pro hmotu a všecek

vývoj vesmrný. Ale to jsou dnes více otázky terminologie,

nebo nikdo by nechtl do opravdy tvrdit, že již máme všeobecný

zákon celého vývoje vesmrného (alespo naší soustavy slunení).

Není pochybnosti, že historie (lidstva) souvisí s historií svtovou;

v tom smysle již napsal H e r d e r své Idee, v tom smysle uvažoval

^) Základové marxismu §. 52.
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Comte o tom, platí-li zákon gravitaní také pro sociologii a ne-

jinak pojímá svj evolucionism Spencer. Avšak podle dnešního

stavu vdy vbec a speciáln sociologie jsou všecky takové úvahy

o všeobecném (iz: nejvšeobecnjším) zákon vývoje vesmrného
inclusive historického alespo pedasný. Methodicky správné je

pro nás postupování ist sociologické a historické: domáhat se

zákon v oboru života sociálního a djstva historického. To nevy-

luuje ohlížet se po djinách svta (kosmologii, geologii atd.), vždy
pece historie má své djišt na zemi a osud lidstva visí na osudu

zem a s ní celé soustavy slunení, snad všehomíra celého.

40. Methodicky simplism. Výklady sociologické jsou

podle pirozenosti pedmtu asto velmi složité. Pirozená touha po

jednoduchosti svádí asto k výkladm, jež nelze jinak oznait, nežli,

že jsou násilné. Tou mrou, kterou duch lidský proniká do spleti-

tostí spoleenských a svtových vbec, výklad vdecký stává se

složitjší — jednoduché formule nahrazují se stále složitjšími.

V sociologii naturalism a materialism svádí k simplismu, svádí

k nmu (na p. kárané zneužívání analogie) ^) vzor vd mén slo-

žitých. (Pokraování.)

^) Nazval jsem v Marxismu § 35. pepjaté úsilí o jednoduché v3'^klady (jak

na p, marxistický materialism historický) primitivismem; slova tohoto, zdá se

mi te, lépe užívat pro politickou praxi, pro theorii akceptuji terminus Izouletv.
Izoulet vidí pramen simplismu v spiritualistické theorii o jednoduchosti duše: i tato

theorie je simplistická, — simpHsm a primitivism, jak na uvedeném míst ukazuje,

prýští z pvodní náchylnosti, vystaovat v theorii i praxi danou zkušeností.



Pehled vývoje sociálních djin ruských.

(Pokraování.)

Teprve po uplynutí delší doby od vydání manifestu robotního

samo rolnické obyvatelstvo zaalo se zajímati o polní hospodáství

a to nejen, aby mohlo platiti dan, nýbrž že vidlo, že lze nabýti

velmi znaných z nho dchod, založiti si spokojenou domácnost

a žíti v blahobytu. Z toho pirozen plynula touha po vlastní orné

pd, nebo jenom na statku, který nemohu ztratiti, jsou na míst

meliorace a svdomité zpracování ; tím obšina hynula. Co udržuje

ponkud mír, jest jeho »jagtyj« ráz, nebo »souborná da« spojuje i ty

leny, kteí mají zcela soukromý majetek polní ve vesnici, v nucený

celek, a tento zbytek jist postupem asu zajde jako pežitek ply-

noucí z agrární politiky, která posud nedovede se vymaniti ze sta-

rých okov. Vlád nezbývá nežli uvážiti, jak má se na budoucnost

upraviti finanní zákonodárství : má podržeti obšinu, která rok od

roku sama upadá, nebo má nastoupiti pojedinený systém, který

jedin poskytuje záruku blahobytu pilného rolníka. Otázku nelze

ešiti v podruí vlivu nacionalismu, tu teba zetel bráti pouze k ho-

spodáské stránce.

Pomže-li vláda lidu i pomže tu lid vlád sám?

Srovnáme-li tedy Rusko s jinými státy evropskými, vidíme, že

v nm rolnictvo i stav selský docela jinou mlo a posud má úlohu

nežli v tchto, protože jest císaství Ruské zemdlským státem. ')

tyi ptiny všeho obyvatelstva zabývají se zemdlstvím a pouze

jedna ptina ostatními živnostmi. Zemdlci dlí se na soukromé

») Naše Doba IV. str. 890—897.



743

majetníky pdy, jichž jest jen asi pl millionu (z nich polovina

sedlák), a ti drží asi tvrtinu všech pozemk. Ostatních je ohromný
poet a mají pdu spolenou [mir], dlenou v údly jednotlivým

lenm a ti mají asi tetinu vší pdy, ostatek — pevahou lesy — ná-

leží státu. Ukázal jsem v pedcházející ásti, že v nejstarších dobách

pešla pda v úplné vlastnictví zemdlc, ale postupem asu jim

toto vlastnictví odato, a oni stali se pouze spolenými vzdlavateli

svého polstva. To bylo nejen v Rusku, to bylo i v echách, kde

z prvotních svobodných sedlák stali se nepíznivými pomry ro-

botzi jsoucí pouze nádenníky na otcovské kdys hroud. Ale zde

konen nastal úplný obrat a pda se rozvlastnila. V Rusku i po

zrušení roboty nevyvlastnna úpln pda od jednotlivc — krom
nepatrné ásti — nýbrž ohromné množství pdy zstalo spoleným
majetkem, »obšinou« vesnic, jsou to tak zv. míry.

Národníci mají tento typ majetku za nco speciáln ruského,

za nco, s ím se nesmí hnouti, nemá-li vzejíti z toho selstvu ne-

nahraditelná škoda, naopak má se k tomu hledti, aby tento typ

rozšíen byl na veškeré polstvo. Západníci optn považují to za

pežitek uchovaný z minulosti jako sociální anachronismus, jejž

sluší všemožn omezovati a konen zákonodárnou cestou odstra-

niti. Avšak nemají pravdu ani národníci ani západníci, nebo oba

tábory stojí na nejkrajnjším výstelku, kdežto pravda leží práv
tam, odkud se oba smry rozbíhají.

Stopujeme-li v djinách vznik obšiny, vidíme, že se objevuje

zárove s daovou poriikou t. j. s nuceným ruením zaplatiti jistou

summu (da) do státní pokladny z vesnice, tak totiž, že se platí

spolen bez ohledu na platební schopnost jednotlivcovu. Jest tudíž

nucenou organisací, kterou si vláda zajišuje státní dchody hojíc

se na tch, kdo platit mohou, a nestarajíc se o ty, kteí z jakých-

koli píin pozbyli schopnosti bern platiti. Stát si z ní vytvoil da-

ovou obec (aglaja obš.), kdežto vlastní správka vesnice spoívá
v rukách selské obce (chozjajstvennaja obš.). Tato má právo dliti

spolenou pdu na díly a ty as od asu vymovati tak, že

vzrostším rodinám dává díl vtší, seslábnuvším pak. ást ubírá. Pi
tom nevede ji poteba výživy jednotlivých selských rodin, nýbrž

možnost vtšího výdlku a schopnost uplatiti vtší podíl ze spolené

summy daové. Z toho vyplývá, že daová obec upravuje podíl

sedláka na spolené dani, druhá pak hledí tento plat uvésti v rovno-

váhu s pracovní silou hospodáovou. Proto prvá v dobách dávných

nevymovala obasn majetek len miru, nýbrž pouze jej vym-
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ovala, aby byla mirskaja rovnost, dle provazc ^) pdy a dle toho

stanovena výše platu na rodinu.

Jinak v této dob ml každý sedlák stálý majetek ddiné,
který pouze tenkráte pipadl obci, kd3^ž se sedlák v3^sthoval a jej

opustil.

Vymování pozemk mezi rodinami, asi jako se njaií shle-

dává, mohlo býti pouze tam, kde sedlák neml ddiného majetku,

tedy na panských a klášterních pozemcích ; tu nedlila obec ze své

moci, nýbrž z rozkazu pána, nebo dlil správce. Proto odpovídají

tyto obce nynjšímu míru zvlášt od XVI. století. I jakkoli nelze

pímo dosvditi z prvobytné minulosti národa tuto hospodáskou

formu, pece nelze pochj^bovati, že je to obraz pradávné primitivní

formy selského života.

V život selského lidu na Rusi nastala nejdležitjší zmna
zrtíšenim roboty (1861 února 19. st. p.). Ovšem zákonem tímto ne-

pešla pda kdysi selská bezvýjimen do rukou sedlák, ježto by

tím byla bývala zniena šlechta, nýbrž naízen výkup pozemk,
pi nmž všemožn pomáhal stát. Ten bude úpln proveden teprve

r. 1931 po vší íši. Po provedení tohoto zákona bude všecko selstvo

zmnno ve skutené vlastníky pozemk, které posavade drží úron
nebo údln, takže mu budou náležeti všecka práva na tomto ma-

jetku, jakých požívají ostatní stavové.

Všecko selstvo rozdluje se výkupem ve ti veliké skupiny.

Bývalí robotníci panští, kterým výkup uložen sice robotním záko-

nem, avšak rozšíen na všecky teprve r. 1883, kdy uklizena konen
veliká ada spor mezi bývalými poddanými a vrchnostmi, pi emž
vláda pjila sedlákm potebnou summu výkupní s amortisací na

49 [výjimen i více] let. , Ponvadž velká ást hned z poátku

vzpírala se všemu výkupu tvrdíc, že pda jest jejím vlastnictvím

a pouze výtžek práce že patí vrchnosti, stalo se, že nejhe po-

chodili : 73% všech dostalo pouze 1—4 dsjatiny^) pdy, tedy ani

tolik, kolik je potebí k výživ rodiny.

Údélní [i korurmíl sedláci tvoí druhou skupinu, která z roz-

kazu vlády zaala se vykupovati, pi emž stát ulehil jim tuto

povinnost, nebo dosavadní platy od stará odvádné se jim poítají

za výkup, který bude ukonen rovnž za 49 let. Nejmenší podíl}'

2— 6 dsj. pdy dostalo 74" ,0 všech.

*) U nás také v staré dob pole se mila provazcem.

-) Dsjatina má 2400 tverených sáh a mí 1-09252 hektaru.
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Nejlépe bjli na tom od starodávna státní sedláci, kteí dostali

od státu své díly r. 1865 v ddiné držení za úrok (obronaja

podat"), a kdo chtl, mohl si je koupiti v soukromé vlastnictví. Novou

úpravou r. 1886 pak ustanoveno, aby i oni úroní stali se úplnými

vlastníky pdy a sice tím, že úrok zaplacený prbhem 44 let má
jim býti zapoítán za výkup. Z tch dostalo 4— 10 dsjatin pdy
celkem 70* 7^0 všech, takže pouze 29*3°/o obdrželi 4—6 dsj. Pi-

pomeneme-li, že již od dob Kateiny II. bylo jim mnoho poskytnuto

ulehení oproti ostatnímu robotnému lidu, vidíme, že t\'oí v pod-

stat nejlépe postavenou ást selstva vbec.

3. Právní a hmotné promny života obyvatelstva mstského.

Vojenský pvod mst. Nová msta v XVIII. stol. Statistický pehled. Zemdlská
povaha mst. Poddanství mšan. Hosté. Správa mst. Zrušení poddanství. Samo-

správa. Tovární dlnictvo. Dlnické boue. Ukaž z r. 1863.

Msta vznikala v záp. Evrop ze zájm kupeckých a prmy-
slových na místech bývalých trhových vesnic, na kižovatkách ve-

likých kupeckých drah a pi sídlech zempanských. \ Ruské íši

vznikala msta na základ vojenském. Již samo jméno górod znaí
hrad t. j. místo opevnné, ohrazené, založené od vlády na obranu

území kolkolem se prostírajícího. Ve staré dob málo liší se od

krentVíi t. tvrze ve stedu msta, která jest ohrazena palisadami

ili kolovou hradbou. Proto ve všech mstech, která vznikla ped
XVIII. stol., nacházíme kreml'. V nm ml svj dm velitel goroda,

tu nacházela se vzení, skladišt na stelivo, potraviny a j. Zde

byla obydlí úedník, kteí mli na starosti správu mstskou a okolní,

vojín, jichž úlohou bylo tvrze hájiti pro pípad nepátelského vpádu

do území, konen nacházely se tu osudní dvory t. j. stavení, jichž

v míru se nevždy užívalo, za to ve válce sloužily za kasárny

v našem slova smyslu. To vše tvoilo osadu, což znaí prvotn

obležení, potom obležené místo t. hrazené.

Mstské obyvatelstvo žilo mimo tuto osadu a sice mlo své

píbytky v posad. Odtud íkalo se tmto kupcm a emeslníkm
posadští. Posad založen kolem msta jako druhý okruh a tvoil

podmstí. Krom toho ješt pozdji ovinut byl tetím okruhem
zvaným sloboda i pedmstí, kdež nalezli obydlí pouzí výrobci

a cizí kupci.

Jest tudíž msto složeno z kremlu i tvrze, osady i msta
(podhradí), posadu i podmstí a slobody i pedmstí. Takovouto
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formu mají zvlášt msta odpovídající asi ímským koloniím t. j.

vojenská stediska na Volze a v kozákem etze pi jižní stepi.

Proto v nm má pevahu úednictvo a vojsko.^)

Moskva ve starší dob, akoli byla jedním z nejvtších ruských

mst, mla ješt za Petra Vel. obyvatelstvo pevahou v carské

služb stojící, tak že vlastn byla iLsaboti ili carským dvorcem.

Obchod nedostihoval jarmarky Makarijské nebo Novgorodské. Sta-

vení byla vtšinou devná, nízká, pro nebezpeí ohn od sebe od-

dlená soutkami, ulikami a zahradami, ulice kivolaké, neúhledné

a jen tu a tam kládami dláždné, tak že dobe rozumíme naízení

Petra Vel., že každý sedlák pijíždjící do msta musel pivézti

3 kameny na dlažbu. Námstí blátivá, neistá, všude mrva a smrad,

hygienicky odpuzující. Jako dnešní Caricyn — veliká, neurovnaná

vesnice. A vypadala-li takto »stolice«, jak vypadala venkovská

msta, lehko si pedstaviti.

Za Petra Velikého bylo asi pl tetího sta mst. Kateina II,

zakládala nejen kolonie, nýbrž povyšovala velké vesnice na msta,

aby tím povznesla státní dchody a pomohla prmyslu a obchodu,

le potkávalo se to s tak velikými obtížemi, že pozdji mnohá
z tchto nových mst zase promnna ve vesnice. Mšanm ne-

vadilo státi se sedláky, nebo msta venkovská byla vlastn selská

a tak krom správy a daní nic se touto zmnou nezjinailo. Vždy
podnes Rusko je velikou pevahou zemdlské, má mst (1896):

1319, kdežto msteek, sl a rve 536.607. Ješt lépe ukazuje

se tento pom.r z obyvatelstva dle stavu a živnosti : mšan a kupc
jest 8'o mil., selského obyvatelstva 112 milí., šlechty, úednictva

a duchovních asi 2 míli. a vojenských osob 5 milí. Z tohoto po-

mru velmi jasn vychází na jevo, že mstské obyvatelstvo zaujímá

vskutku znan malé procento celku.

Za dnešních dob, hledíme-li k potu mst a msteek, jeví se

nám poet o málo píznivji: pes 1 million obyvatel má 1 msto,

pes 500 t. rovnž 1, pes 200 t. jen 2, pes 100 t. jich 13, pes

50 t. jich 29, pes 20 t. jich 145, pes 10 t. 189, ostatní nemají

ani 10 t. obyvatel. Prvých jest v celku 380 a druhých o nco více

nežli dvakráte tolik.

') Ve starých mstech Novgorod, Pskov a j. byh první tídou bojai

nim pidruženi gridi (bojarské dti), druhá tída byli ktifci, tetí erni lidé

(svobodní) t. j. drobní kupci, emeslníci a nádenníci, poslední *podruzi« bu volni

nebo nevolníci, byli bohatí i chudí nepatící k žádnému spoleenstvu. Tm íká se,

pokud jsou v služb, snterdi.
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Jiný zvláštní úkaz, že samospráva velice trpla nedostatkem

píjmu obecních, nebo za císae Mikuláše I. byla pouze 4 msta,

(Petrohrad, Moskva, Nižnij Novgorod a Odsa) která mla více

nežli 40 t. rubl píjm, kdežto z ostatních jen asi polovice došla

nad 20 t. rubl, z nichž namnoze pouze tetina pipadla na obecní

poteby. Odtud lze si nejlépe vysvtliti povkou zanedbanost hygie-

nických, hospodáských, aesthetických, policejních a kulturních po-

mr v mstech. Hospodáské pomry obecní byly toho píinou,

že se mšanstvo nemohlo povznésti ze zvláštního druhu poddan-

ství, že nemohlo nabýti onoho stupn blahobytu a samostatnosti

jako v západní Evrop.

Mstské obyvatelstvo nedovedlo se petvoiti ve zvláštní stav

mstský, nýbrž tento nemaje koene ve svobodách a výsadách mohl

povstati pouze psobením vlády. Ukázal jsem již výše, že ve mst
v starší dob žili šlechtici, kupci, svobodníci a podruzi; vlasinji

dali by se rozdlÍLÍ na »prodavae« a »oráe« t. j. na tídu prmy-
slov kupeckou a zemdlsky kupeckou. Mstské pozemky dlily

se i mezi kupce, jako v Cechách byly i u mst »lsy«. Posadskij

Uliv, do nhož patí všichni mstští zemdlci, je vázán zrovna tak

tonikoti jako vesnický a správu jeho vede rovnž výbor.

Msto a ves v principu niím se nelišily a pec nebjio možno
zamovati je pro rozdílnou poruku. Lišily se vlastn jen danmi.

Platily z »dvora«, který ml 15 dsj. pdy fotrojné (úhor — po-

dra — osev). Dvor 80— 120 tvoilo sochu, která mla u selského

zemdlstva 800 až 1200 tvrtí (3 tvr. — 2 dsj. =r 2-18504 hekt.)

pdy. Tak mstská socha rovná se selské, tedy oba se v té píin
neliší. Rozdíl je v tom, že platí se v mst vlád úrok (nájem)

z krámu, v XVII. si. pak dchodová da {t. zv. pátý peníz aj.J. Na
vsi byly krom toho aglo (sborná da) a zvláštní dávky. Tyto ne-

bylo možno zavésti ve mst, rovnž svoboda sthovati se v mst
nebo z msta do msta nemohla býti zrušena. A tu jeví se nco,

co v záp. Evrop nemá píkladu. V XVI. století nacházíme, že

v krátkém nkdy ase vysthují se držitelé mstských pozemk
a nahradí se zcela novými, nebo zstává mnoho ls neosazených

a ty mstská správa ochotn postupuje šlecht, klášterm a jiným

uchazem. Tím ovšem se msto nepovznáší.

Také bývá ve mst mnoho živnostníku, kteí nevezmou od

msta pozemk, nepatí k uritému sboru daovému (thlu^ a vy-

hnou se tím jisté ásti daní. Zvlášt pedmstí i slobody tím vy-

nikají. Z toho povstává znaná smsice lidí a zájm : duchovní

a úedníci mísí se s kupci (mšany) a sedláky jsouce v thle nebo
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nikoli. Chtejíc vláda zabrániti, aby nebyla lstiv pipravována o dan,
radji jich zbavila úednictvo, za to však pod písnými tresty za-

kazovala mu všeliký obchod. Když ani to nepomáhalo, protože

dozor státní byl špatný, sáhla vláda k poslednímu prostedku.

Všichni obyvatelé mstští uvedeni jsou v poddanství a upoutáni na

svou živnost a na své mstišt — jako sedláci na dvr — a za-

kázáno jim sthovati se z msta do msta (Uloženie Aleksja). Zá-

rove písn zakázáno všem stavm — krom mšan — kupo-

vati ve mst dvory a krám}^ To týkalo se zvlášt šlechty a klášter.

Mšané, kteí opustili posad a vystého\-ali se do slobody' nebo ves-

nice, byli násilím pinuceni k návratu. Rovnž odaty posavadní

výhody slobodám vedouc'm obchod tím, že je vadili do knih mst-
ských a s nimi spojili.

Teprve v tomto ase lze mluviti o vlastním stavu mstském,
který však jest nco zcela jiného, nežli byl v záp. Evrop

;
jest to

vládou upoutané obyvatelstvo na mstišt zrovna tak jako seistvo

na hrudu. Ti, kteí pi vší nesvobod dovedli zbohatnouti, zaali

pomalu tvoiti zvláštní tídu zvanou hosté. Vláda boháe z malých

mst pevádla do Moskv}^ a tam z nho udlala výbrího daní

z nápoj a cel. To inila proto, že mu naped ustanovila summu,
kterou ml odvésti, a »vrný výbrí« ruil za správné sehnání svým
jmním. Za to požíval nkterých výhod úednických, jako že se mu
mlky dovolovalo mírné vydraství a pod. Je to nco podobného,

jako bývalo v ímských koloniích, a není naprosto historického

vztahu mezi obojím.

I tato vládní politika byla píinou úpadku mst provinciálních,

nebo práv bohatí odcházeli a chudí je nahrazovali, ímž úrove
blahobytu snižována.

Správu msta vedl v starší dob vojevoda, který byl zá-

rove náelníkem újezda. Ten ml dozor, aby nebylo loupeží, krá-

deží, podloudných výep, aby všeckj' státní dan pln se od-

vádly. Musel vyznaovati se správným odvádním penz, jichž

komora vždy mla nedostatek, a posílati zárove znané dary svým
píznivcm v Moskv, sám se živiti s rodinou a ušetiti nco pro

strejka Píhodu — ernjj — nebo mohl každou chvíli býti

ze služby vyhnán. Nemaje platu dal si jej nahraditi dobrovolnými

dary mšan i venkovan a dbal, aby pravideln a hojn ho do-

cházely.

V konci XVII. a v XVIII. stol. byl tento úad zbj/tený, nebo
jeho nejdležitjší pro stát úlohu t. vybírati dan pevzali »vérni

sfrávcU. Proto v nevojenských mstech byl zrušen a tito pevzali

i
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správu majíce k ruce písežné, které volilo mšanstvo. Petr Veliký

pezdl správce — burmistry a sbor hostí nazval hurmhtérskoti

palatoj i ratušej (radnice). Pozdji pokroil v naízení, aby státní

dané a obecní vybíraly se každé zvláš, také chtl rozdliti úady
na státní a mstské, ale sešlo s toho pro tehdejší nevzdlanost

obyvatelstva a tudíž nedostatek schopných sil.

Až do druhé polovice XVIII, stol. udrželo se poddanství m-
šanstva. Teprve Kateina II. provedla osvobození — raskrépošénie

— a zavedla dle cizího vzoru gildy a cechy. ^) Ale to bylo zase

umle vyvoláno a nehodilo se mšanstvu nerozumjícímu výhodám
a cítícímu tudíž pouze stinné pro sebe stránky. I nebylo možno
vyvolati v mšanstvu živý zájem pro to a tudíž opravdu se tím

skoro nieho nedocílilo. Vždy všecky posavadní reformy pocházely

ze zájm státních a to zejména finanních a lid cítil, že ani tento-

kráte nebží státu o blaho mst, nýbrž o povznesení dchod
státních, tudíž odkrytí nových platebních zdroj. A to byla vždycky

nejnepopulárnjší stránka státní politiky. Ostatn se málo zmnilo

;

mšan platil dále podtišné a vojanil, což považoval za povinnost

poddanskou a tudíž necítil se osvobozeným. Jediný ideál, jaký ml,
byla touha po bohatství a tím nabytí možnosti, aby se vkoitpil do

šlechtického stavu. Tím si mžeme vysvtliti, že ješt v XIX. stol

považovali takovíto šlechtici »obec« za nco ponižujícího a nedali

se voliti do rady ani nevolili jsouce osvobozeni s obcí »trpti«.

Proto samospráva považována — a posud se považuje ^) —
za bemeno, a komu jen možno, se jí vyhne. Krom toho zákon

Kateiny II. uinil velkou chybu, že neohraniil postavení obce

a rady (obšaja a šestiklasnaja duma) k státním úadm, které

následkem toho zákon umlují a samosprávu ubíjejí hledíce pi tom
pouze k osobnímu svému prospchu.

Do obce (obšaja duma) patili všichni mštané, ale na schze
sotva 2— 37o se scházela, takže obec úpln zanikla, rada pak pe-
vrátila se pomalu na berní úad, a ponvadž radové asto ani pérem
nevládli, byl áasi úra.áu písa (tajemník), který však pohodln šel

podle starých šiml v osvdených cestách, až udlal rok 1870

do tchto »poádk« prlom a nastala doba skutených oprav.

M Za Petra Vel. obyvatelé mst rozdleni na ti tídy : a) bankéi, hosté iii

velkoobchodníci, lékai, lékárníci, správci lodí, zlatníci, stíbrníci a malíi; — b)

kupci a misti ; — c) svobodní dlníci a podruzi. Prvé dv tídy sluly gilda, volily

náelníka, starostu a jeho pomocníka; tetí tída volila dozorce (sjatskie) a starší

(staršiny).

*) Naše Doba IV. str. 889.
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A nebylo ani jinak možno dí-íve, nežli zrušena v celé íši robota

a poddanství, nebo msta bez volnosti sthování ostatního oby-

vatelstva nemohou se vyšinouti nad úrove velikých trhových vesnic.

A tak vidíme, že ani pokrokem asu se ve mstech nevytvoil

zvláštní svobodný stav mstský vlastní silou ani vládním zasažením

Petra Vel. a po nm Kateiny II. nebyl umle vyvolán. Teprve od

roku 1870 lze íci, že vymíráním starého kupectva a postupem
vzdlání mstského obyvatelstva, jakož i voln3>m sthováním s místa

na místo, zakupováním dom a pdy i volným vedením všech

živností bez odporu finanní politiky státní poíná se vytváeti

nový stav mstský na pirozeném základ výv^ojovém. Úhelným
kamenem je tu jmní jednotlivcovo a vzdlání jeho. I teprve z to-

hoto fakta mžeme pochopiti, pro tak voln postupuje rozvoj života,

který jest podmínn msty.

Zbývá nám ješt promluviti o továrnách a továrním delnidvu})

Tyto vznikly v Rusku za Petra Vel. Tšily se zvláštním privilejím.

Tak dostávaly surovin}^ z ciziny beze cla, kdežto hotové zboží

pivážeti ze zahranice bylo zakázáno, ab^^ se nestížila konkurence

tovaru, pokud se doma v dostateném množství vyrábl. Podni-

katelm býval zapjen od státu závodní kapitál a oni spláceli jej

zbožím. Jako šlechtici dostali i továrníci dvorj^ v majetek a zárove
slevena jim bemena obecních povinností, rovnž smli zakupovati

ornou pdu a lidi. Na 30— 50 let zavázal se stát postarati o odkup

všech výrobk, I musely továrny odvádti zboží díve vlád, nežli

je odevzdaly na trh. Rovnž jistou adu let smlj^ prodávati vý-

robky bez cel. Zvláštní výhodou bjdo, že mli ruské dlníky v uení,

a i když pracovali, neplatili jim továrníci mzdy.

Bjdo-li mnoho práce nebo byla nouze o dlník}^, odevzdán}'

do továren i dti voják práv sloužících. Rovnž brali do díla

všem.ožné po okolních místech pecházející lidi, nebyli-li to pobhlíci.

Ba na Urale brali i tyto a, bylo-li zle, zaplatili za n vrchnosti n-
jakou ástku. Ponvadž bylo málo obyvatelstva a to nebylo volné,

byl jenom zídka najímán volný lid do práce za mzdu. Pi dolech

i továrnách, které nacházel}^ se na nezalidnných místech, byl lid

dlný osazován násilné.

Pi tom však továrny trply tím, že stát pedem stanovil cenu

zboží, kterého poteboval a které musel továrník prodati. Tím sni-

žován zase plat dlník a nebylo možno, aby získáno b}^!© lepších

emeslník na povznesení prmyslu.

ij Naše Doba l\. str. 982 sled.
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R. 1724 bylo clo z tovaru 10—37*57o, ale již po péti létech

skleslo na 5— 107o, což bylo na prospch i domácímu prmyslu.

Státní továrny za doby. Petra Vel. zízené pecházely za Alžbty

v soukromý majetek. Pes to však nebylo jediného továrního msta
v moderním smyslu slova, více závod mla pouze Moskva.

Za té doby v^ypukly prvé délnické boue. Píinou bylo špatné

živob3''tí a bídné zacházení s dlníky. Když r. 1768 zasedala Veliká

kofnmisse na úpravu zákon, bylo tu sneseno veliké množství ma-

teriálu o útiscích dlník v továrnách, ovšem šlechta je pednášela

pouze proto, že zárove žádala, aby jenom jí bylo udleno výhradné

právo stavti továrny. Pi tom mínila zstati na tchže podmínkách

výrobních a dlnických jako souasní továrníci. Téhož domáhali se

kupci. Ale ani jedni ani druzí nemínili pi tom ulehiti dlnictvu.

Jednalo se již tenkráte sice o zrušení nevolnictva — císaovna

Kateina II. si toho pála — ale zstalo pouze pi theoretických

rozpravách.

Sedláci darovaní továrnám a závodm hy\\ nespokojeni. Bjii

to prvotn státní sedláci, kteí mli za povinnost odpracovati si

v továrn da zvanou podušné, jíž byli povinni státu. Na poátku
vlády Kateiny II. platili podušného a úroku (nájmu) 1 r. 70 kop.,

kdežto denní plat ml jezdec 10 a pší 5 kop. Avšak továrníci

samovoln i se státním dovolením nutili pracovati za týž plat

i krom podušného. Pi tom usadili selské dlníky v továrn ne-

davše jim pdy k živobytí, nebo je brali ze vzdálených dvor až

600 verst XQ42^í, km). Ti nemohli vzdlati svá pole, nemli výživy

a trpli s rodinami hlad. Nechtli-li jíti, museli dáti za sebe zá-

stupce a platiti mu. Pi tom je páni všemožn odírali, bili dtkami,

mimo práci poutali na etz [a svírali kládou, holili jim brady a

hlavy, což dlníci jsouce vtšinou raskolníci petžce nesli, nebo
dle jich víry znien v nich obraz Boží.

Kdo si na toto nelidské zacházení stžoval, byl v fontech

a železném obojku veden v žalá do Orenburku. I není divu, že od

polovice X\T1I. stol. ustavin v Urale se dlnictvo bouilo. Za

Ka.einy II. byli za to dlníci veejn po ad mrskáni až k zmr-

zaení a mnoho jich odsouzeno k vné práci. Když to nevedlo

k cíli, bylo jim konen uleveno zákazem, že nesmli býti nuceni

k delší práci, nežli kolik obnášela náhrada za dan a nesmli býti

pevádni ze závodu v závod. Konen jen osedlí kolem závodu

mli bráni býti do práce.

Brzy potom vypuklo Pugaevské povstání, v nmž sta dlník
se úastnilo a zahynulo olovem a knutem.
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O dlnické tíd v nynjším slova smyslu nemohlo tudíž býti

v XVII. a XVIII. stol. ani ei. Krom cizinc jenom malá ást
dlného lidu zamstnávala se pouze prací v továrn, vtšina praco-

vala ást roku v poli a druhou v závod. Teprve po r. 1861 poal
vznikati vlastní stav dlnický, takže r. 1870 bylo na 228.400 horník

a dnes je jich pes ^2 ^^^- osob. Také továrny znan vzrostly.

R. 1865 bylo továrních dlník 392.718 osob a dnes jest jich daleko

pes milion. Také výdlek se podle toho zmnil. Za Petra Vel.

byla denní mzda asi 5— 10 kop., dneska je prmrem 60—80 kop.

Cizinc pomrn ubývá, ale vždy ješt ostává jich veliký poet
v závodech prmyslových.

K zlepšení stavu dlnického velmi pispl ukaž z r. 1863

dubna 17. (st. p.), kterým zrušeno tlesné trestání navždy. S tím

souvisí i soudní reforma z r. 1864. Také k zlepšení stavu dlni-

ckého nepímo vedl zákon z r. 1884 o nespojitelnosti státní služby

s úastenstvím v továrních podnicích, ímž odstrann pímý zájem

státních úedník na zisku závodním a z toho plynoucí nezákonná

ochrana utiskování dlnictva.

Mnoho napraveno, ale více ješt schází. (Dokonení.)



Zmna volebního ádu do zemského snmu
v echách?

Poslední dobou vzbudily v eské veejnosti znaný rozruch zpráv}',

které pinesl — jak se ukázalo, dobe zpravený — nmecký tisk

pražský o kompromisu mezi velkostatkem konservativným t. zv. eským
se strany jedné a mezi nmeckým velkostatkem ústavovrným se strany

druhé. Zprvu mluvilo se o pouhém kompromisu volebním. Postupem
se však ukázalo, že nebží o nic menšího, než o návrh na opravu zemského
volebního ádu ve smyslu Zeithammerovy íšské opravy ze 4. íjna
1882 . 142. . z. Již v prvé dny ervnového snmování podal hrab
Buquoy Longueval osnovu zákona, kterým by se inil volební kompromis
v nesvenském velkostatku zbyteným t. j. kterým by se vlastn kompromis,
k nmuž ad hoc již pro letošní volby dojde, uzákonil. A ku podivu.

Zprávu o zmn, kterou provésti pro íšskou radu považovala ped dvacítiletím

za prvou svoji povinnost na poli volebních oprav autonomistická vtšina

poslanecké snmovny', které docela pední eský lidový poslanec propjil
svoje jméno, zprávu o této zmn pro zemský snm pijala zprvu eská
veejnost bez rozdílu, mladoeská i staroeská, — s roztrpením.
Mladoeši vidí v obmýšlené zmn útok na sílu eského postavení na
zemském snme. Národní Listy hrozí, že lidoví poslanci uzákonní
zmny pekazí teba i krajním taktickým postupem. Klidnji nazírají

Staroeši, za nž Hlas Národa požaduje, aby zmna volebního ádu pro

velkostatky byla provázena ústupky, jež by pibližovaly i v druhých kuriích

volební ád zemský národní spravedlnosti. Postupem doby však ob
strany valn slevily se svého zprvu píke odmítavého stanoviska. Za
Mladoechy zejména nkteré listy poslanecké (Englovy Hlasy od Blaníka
a Spindlerv Po di pan) uvádly proti Národ. Listm, že navrhovanou

zmnou se zabezpeí na dohlednou vbec dobu eská (velkostatkáská)

vtšina snmovní. Z tisku staroeského revue Alétheia domnívá se, že

není nadje na vážnjší lidové reformy, jež by obanští poslanci mohli

získat kompensaci za svolení k oprav v kurii velkostatk. Proti tomu
mladoeské listy i ty, které se smiuji jinak s opravou velkostatkáskou,

trvají na požadavku, aby aspoii nkteré volební zmny (zejména utvoení

nových mstských okres) i pro druhou a tetí kurii byly provedeny

souasn.
Lze-li získat jakékoli ústupky ve smru k národní nebo k tídní

spravedlnosti volebního ádu, pro by se obanské strany politické o n
nepokoušely? Je jen píkazem politické moudrosti, využít v tomto smru
každého jednání o zmnu volebního ádu. Ale init z ústupk tch

NAŠE DOBA. R. VIII.. . 10. 1901. 20. ervence. 48
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conditio sine qua non? Postup proti zamýšlené zmn volební pro

kurii velkostatk, jaký ovládl v eské veejnosti, celá rozhoenost eských
stran obanských je jen výsledkem naší politické nepromyšlenosti. Roztrpení,

které za neústupnosti a upjatosti Nmc by bylo pi pouhém volebním

kompromisu, pi ústupku z dobré vle, ad lioc, zcela pochopitelno, je

nepochopitelné, když bží o zásadní opravu ve smru k národní
spravedlnosti — teba jen v kurii velkostatk — a ve smru
emancipace snmu z vlivu vládního. Je pravda, že pi tom okamžitý
prospch Nmc bude vtší než náš a lze této okolnosti užít pro vyjednávání

o další ústupky. Ale nedocílilo-li by se podobných ústupk, nebo docela

a priori zamítat chystanou zmnu, byl by politický nerozum. Oprava ve
smyslu zákona Zeithammerova byla by nejen v prospchu
nmeckém, nýbrž i vzájmu eském.

O vlastn zamýšlené zmn bží? Vzít rozhodování o vtšin na

eském snmu z rukou vlády a vložit je do rukou stran. Uinit nový
krek k tomu, aby pestalo platit o Rakousku posmšné rení, že zde

»vtšiny nedosazují vládu, nýbrž vláda dosazuje vtšiny «. Dosud dle

složení eského snmu vláda obchodovala s vtšinou, dávala ji odmnou
za dobré politické mravy a hrozila jejím odejmutím pi odporu. Z poslední

doby je toho nejlepším dokladem vázanost mladoeské obstrukce. Mladoeské
vedení nepímo samo doznalo, že na ústup od obstrukce psobila i výhržka
vlády, že eskému snmu odejme eskou vtšinu ! Je také známo, že

eské vtšiny na eském snme jsme nabyli teprv r. 1884 — dobrou

vlí vlády Taaffeho. Jakým zpsobem je podobný, pecenný vliv vlády na

složení zastupitelstva lidu umožnn?

eský snm má 242 len. Dle tídního seskupení je z nich

:

6 virihst, 70 velkostatká (a to 16 za velkostatky svenské, 54 za

velkostatky nesvenské), 87 poslanc za msta a obchodní komory
a 79 za obce venkovské. Nmc mže býti nejvýš: z virilist 2, z kurie

mst a obcí venkovských 70. ech nejvýše mže býti : z virilist 4

(z nich 3 biskupové), z obanských poslanc (II. a III. kurie) 96. O vtšin
na eském snmu rozhoduje velkostatek. 16 zástupc velkostatku deiko-

misního pi nepatrném svém potu samo není rozhodno pro vtšinu,

k níž je nutno 122 hlas. Materiál virilistický je národnostn nespolehlivý.

. Tedy stojí proti sob 96 hlas obanských eských a 70 nmeckých.
Rozhodnutí vlastní o vtšin pipadá 54 poslancm velkostatku allodiálního.

Velkostatek nesvenský volí dosud v jediném okresu. Mocenský pomr
mezi jeho stranami : konservativní a ústavovrnou je pi tom nevaln
rzný (pi posledních volbách kol 30 hlas). Proto o vítzství, o všech

54 hlasech allodiálního velkostatku rozhodovala vždy vláda (svým vlivem

autoritativným i hmotným) a koup ad hoc (chabrus 1) Pokud bží
o koup ad hoc, neteba pipomínati, že Nmci jsou ve výhod vtší

svou finanní silou. To platilo do r. 1884, kdy jsme teprv nabyli vtšiny

na eském snmu a platí po dnes. Za posledních 17 let se pomry
držební deskových statk nezmnily v náš prospch. Spíše se horší.

Vždy lze jen od r. 1897 zaznamenat na 16 pechod deskových statk,

z rukou eských do nmeckých. Je tedy patrno, že dnes nebylo by o nic

tíže pro vládu dopomoci v kurii velkostatkáské k vítzství Nmcm a tím
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k nmecké vtšin na eském snmu, než jí to bylo ped njakým
dvacítiletím.

Le i kdyby nebylo národnostního nebezpeí: ústavn je vliv
vlády na složení zastupitelstva lidu protismyslný, mravn-
národnostn pokoující. Vzít vlád nenáležitý vliv a vrátit jej

stranám je nutné, je stejn v zájmu eském jako v zájmu nmeckém.
Pi tom novou zmnou by eský živel na zemském snme ani vlastn

neutrpl újmy. Nebo pomry mocenské mezi snmovní vtšinou a menšinou
se tím zmní pouze nevaln. Mravní váhy národnostn nedodávaly echm
hlasy velkostatkáské nikdy. Klesne-li jejich poet, po této stránce tedy

újmy utrpt nemžeme vbec. Význam spojenectví a hlas velkostatká-

ských pro Cechy byl vždy jen praktický: pro hlasování snmovní. Kolik

by se v tomto smru zmnilo obmýšlenou opravou volební? Vtšina sn-
movní iní dosud 122 hlas. Nyní mají Nmci nejvýše 72 a eši s velko-

statkem nejvýše 170. Ale ani po provedené reform by eši spojení

s konservativním velkostatkem neztratili vtšiny. Oprava týkala by se

sboru velkostatku nesvenského a pozstávala by v tom, že 54 poslanc
za allodiální velkostatek by nevolilo více v okresu jediném (v celé zemi),

nýbrž v okresech pti, z nichž ti s 33 poslanci by byly eské a dva
s 21 poslanci nmecké. Po volební reform by tedy velkostatkáskoeská
vtšina na snme ítala as 149 hlas proti 93 nmeckým. Nad nadpolo-

viní vtšinu b}-- echm dle toho zstalo 27 hlas. Je ješt otázka, jak

by se zmnil pomr mocenský mezi echy a Nmci vzhledem k vtšin
kvalifikované. Kvalifikované vtšiny je teba pro zmnu zemského zízení

(a volebního ádu zemského mimo stanovení nových okres v kurii tetí)

a žádá se k ní pítomnost ^/_j všech poslanc a -/g vtšina z pítomných.
Je nutná tedy pítomnost 182 poslanc a vtšina 166 hlas (za pedpo-
kladu, že je pítomno všech 242 len snmu). Dnes má sice velko-

statkáskoeská vtšina snmovní zabezpeenu ^/g vtšinu, které by po

oprav nemla. Ale — neítáme-li ani s tím, že se velkostatek nikdy

nezíská pro jakoukoli spravedlivou, lidovou a pokrokovou zmnu zemského
zízení, — je celá -'g naše vtšina pece bezvýznamná. 72 Nmc mže
kdykoli zamezit usnášení o pedmtech, jež vyhledávají kvalifikovanou

vtšinu. A není za pravidelného vývoje vcí vbec nadje, že by velko-

statkáskoeská vtšina mohla získat 12— 14 hlas nových, nutných ke

kvalifikovanému hlasování. Podobné stoupnutí hlas bylo by umožnno
jenom zmnou volebního ádu — a tu mohou práv Nmci svojí absti-

nencí vždy pekaziti. Stejnou možnost ovšem mají nyní a mli by i po
reform eští lidoví poslanci. Proto nehrozí z obmýšlené zmny praktické

nebezpeí na poli národním.

Jak vysvtlit, že za podobného stavu vcí nebyla oprava Zeitham-

merova aplikována i pro zemský volební ád, jako se stalo roku 1886

(20. kvtna . 52. z. z.) s opravou Lienbacherovou, která r. 1884 povo-

lala ptizlatové volie k volbám íšským? Jak vysvtlit, že dnes ješt

setkává se lato zmna s tolika odporem ? V prvé dob psobilo jist siln

spoléhání na vládu. Dnes k nmu pistupuje domnní, že se snmovní
status quo píliš vžil, aby vláda mla odvahu jej porušit. Je-li spoléhání

na vládu ubohé, je spoléhání na moc veejného mínní v Rakousku vratké.

Troufalost se shora a bezodvážnost zdola vyznaují rozhodné okamžiky

48*
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eských politických dj všelio posledního plstoletí. Vedle toho: jak se

vžil snm, jak se sblížil s lidem, jaký mají široké vrstvy na snmu zájem,

aby bylo možno spoléhat na psobení veejného mínní? Zájem pro sbory

zákonodárné budí v lidu hlavn dvojí: jednak jejich vlastní, vnitní vý-

znam, jednak tsnost jejich styk s lidem. V prvém' smru je snm zemský
úpln zastínn íšskou radou ; kompetence jeho je píliš omezena. Vedle

toho práv nejširší vrstvy postrádají naprosto pochopení pro význam stá-

vající snmovní kompetence pro jejich zájmy — psobí k tomu hlavn
výluné zení jen k zákonodárné psobnosti, pokud upravuje t. zv. práva

a svobody politické. Ale snm od patnácti let neuinil nieho ani pro

své sblížení s lidem. Naopak oddaloval se lidu ; nebo kdo stojí, kráí
zpt. Zprvu, po r. 1873, kdy zavedeno bylo pímé obesílání íšské rady,

povoláni byli stejní voliové k osudí, jak pi volbách zemských tak pi
volbách íšských. Teprve za autonomistické vtšiny pravice byla

posílena íšská rada tím, že bylo její obesílání postaveno na samostatnou

pdu. Prvými kroky byly tu oprava Zeithammerova a Lienbacherova,

kteráž znamenala také krek k vtšímu zlidovní poslanecké snmovny.
Oprava Lienbacherova ješt došla ohlasu ve volební reform eského snmu
r. 1886. Ale další pokroky k zlidovní poslanecké snmovny (povolání

poplatník tyzlatových, 5. pros. 1896 . 226 . z., a zavedení páté

kurie, 14. ervna 1896 . 169 . z.) nedošly již na eském snme ohlasu

žádného. A teprv v letošním ervnovém zasedání dospl eský snm
k tomu, aby zrušil nepímé volby v tetí kurii, a jiné zem, sousední,

zpátenické Dolní Rakousy na p., mu pedcházely dobrým píkladem.

Tím jsou v nkterých aspo bodech vytknuty nejen híchy, kterými se

eský snm svévoln oddálil lidu, nýbrž i kompensaní body — bude-li lze

jakých ústupk dosáhnout — pro povolení volební reformy velkostatkáské.

Volat proti oprav velkostatkáské pojednou po všeobecném právu

volebním, je pohodlné, ale není u Mladoech upímné a nemže vést

k cíli. V Rakousku, jak ukazuje tyicítiletí ústavního života, dje
se všechen vývoj jen krky a nikdy ne skoky. Snm eský,
který je — bohužel — konservativnjší ješt než íšská rada, ne-

uiní ani tentokráte výjimky. Všeobecné právo volební, pímé a rovné,

nikdo lidu nevykompromisuje. Lid musí si je vynutit. K tomu však musí
míti lid na snme zájem. A podobná IV'. kurie zemská jist by pispla
k tomu, aby vzbudila zájem širokých vrstev o zemské volby a potom
i o zemský snm. Zde je dán smr, jakým musejí postupovat opravy

volebního ádu zemského. Pokus o volební opravu velkostatkáskou je

tedy píležitostí pohnout otázkou reformy volební pro eský snm vbec.
Využít jí je správno. Ale nepodaí-li se docílit úspch v druhých kuriích,

není proto nutno zamezovat opravu v kurii prvé ; nebo jí konen se také

iní krek k spravedlnosti ústavní (emancipace od vlády) a k spravedl-

nosti národní (pimené zastoupení v dané kurii) — k zlidovní volebního

ádu sama ovšem pímo nepispje, ale také je neoddálí.

-Gg.-
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POLITICKÉ. Ze slavnostních dn — Smílivá nálada ech — Némci proti smíru — Ho-
spodáský asociální pokrok hradbou proti pokroku národnímu? — Mladoeši jsou ochotni

k pracem hospodáským. Chtli-li díve za úspchy národní pijímat škody hospodáské,
chtjí nyní zisk hospodáský za národní odíkání: tedy variace lidového rení »z bláta do
Iouže»<. — Dojem z císaských dn a rusko-eské sbratení dn sokolských ; ili: jak Národní
Listy matou plány mladoeských politik — Mladoeská kadetka pod firmou »mladší generace
národní strany svobodomyslné* — Agitace k volbám — Klerikální bezohlednost vi místm
nejvyšším — Cizina o eších — Interviewy — Dr. Riegr a dr. Herold pro spolený postup
staroesko-mladoeský — Národnostní smír — Po etapách — Profesor Masaryk o eské poli-
tice na soudu ciziny — Národnostní otázka na zemských snmích — Volební právo do zemskýchsnm ^

Cilské snahy po nadvlád nad jižní Amerikou.

Msíc erven byl pro eský národ zase jednou msícem slavností

Lid ml své circenses — ani Barnum a Bailey nescházel — a pro n
byly politické zájmy stlaeny na míru nejnižší. Masy spokojovaly se vzní-

cením ve slavnostních okamžicích. Po smyslu a významu okázalých pro-

jev, jejichž jevištm byla Praha, ptaly se pramálo. A vdí kruhy poli-

tické se nestaraly, aby vyložily lidu vnitní význam jásavých . manifestací

pi návštv panovníkov. Nebo bývaly by musily piznat, že ve-

doucí strana politická, národní strana svobodomyslná, pozmnila své
názory v otázce rakouské. A nebývaly by mohly nechat o trnácte

dn pozdji, za slavností sokolských, tonout lid v nadšení rusko-francouz-

ském, které se — prese všechny opatrné v^ýklady — nijak nedá srovnat

s novými cestami rakouské politiky Mladoech.
Úel cesty mocnáovy do Cech byl psobit pro národnostní

smír. Všechny výroky císaovy vyznívaly v pání, aby se rozvadní ná-

rodové v zemích eských konen sešli ke klidné, spolené práci. Na
eské stran docházely projevy panovníkovy ochotného sluchu a to nejen

pro chvíle slavnostní. Mladoeši si pejí smíru a upírají k nmu všechny

své nadje. A není nic pirozenjšího nad to, že rozhodující eská strana

politická ráda by se pustila v nové národnostní vyrovnávání. Nebo pi
smíru eši musejí získati. Nmci jsou dosud držitelé politické moci, jejich

je skutená nadvláda. Proto, kdyby se mlo vbec jednat opravdov o ná-

rodní dohod. Nmci by musili slevovat se skutené moci. eši však,

kteí teprve se chtjí o politickou moc s Nmci dliti, kteí v pomru
k své síle hospodáské a osvtné jsou politicky utlaovaní, nemohli by

slevovat s faktické moci, nýbrž pouze s požadavk svých. Proto na eské
stran snaží se udržet povsti o smiovacích poradách nad vodou, proto

Mladoeši (od Národních List až po dra Kramáe a Engla) projevovali
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i po císaských dnech smilivost až nadbytenou. Ovsem marn. Nebo
Nmci ze stejných dvod vyslechli a zodpovdli sice projevy mocnáovy
pro smír s povinnou zdvoilostí, — ale ve skutenosti pracovali a pracují

i proti tomu, aby se vbec obnovoval pokus o národnostní dohodu. Již

za samých dn slavnostních dychtivost, s jakou se uchopili nmecké vty
v uvítací ei pražského starosty a snažili se jí podsunout smysl politicky

státoprávní, neomalenost, s níž zanesli takto hned v prvý den panovníkovy

návštvy politicky strannické tóny v slavnostní náladu, svdily, že na
nmecké stran mnoho smílivosti není. Pozdji, v tisku svém Nmci nov
a nov opakovali zcela oteven, že si nepejí smiování.

Nmci jsou se souasným stavem spokojeni. Proto jim bží pouze

o to, aby nenastaly zmny a to nejen hluboké zmny, které by nutn
musilo zpsobit vyrovnání, nýbrž ani zevní zmny politické, jakými by
na p. byla politická rekonstrukce kabinetu. Ovšem pi tom dobe pozorují-

že nelze jen tak zhola odstaviti národnostní spory a neupoutati mysl lidu

jinými, nepolickými pracemi zákonodárných sbor. Ale o náhražku nejsou

na rozpacích. Hospodáská práce zákonodárná dovedla již na as
v Rakousku zatlait národnostní otázky v parlament. Proto chtjí prost

na nastoupené cest pokraovat. Opravné zákony hospodáské, zákony so-

ciáln politické, zákony formáln právnické, jichž zastaralý právní ád
v Rakousku potebuje jako soli, vyrovnání uherské, obchodní smlouvy jsou

práce, jež mají v podzimním zasedání odvrátit mysl ústedního snmu od

národnostních otázek. Vláda Koerberova, která postrádá vsí odvahy k inm,
ráda pijímá nmecké návrhy, jejichž úelem je uchovati na as ješt ne-

hotový a neudržitelný status quo. AMladoeši? Svdí-li dobe Národní
Listy — podrobí se. Zprvu vyhlašovali, že nepipustí, aby na podzim

zstala akta národnostní naší pe založena. Le 10. ervence již pipouštl
pražský mladoeský denník, že rozhodné postavení vlády na obranu ho-

spodáských zájm Pedlitavska pi jednání o rakousko-uherském vyrovnání

a pi obnov zahraniných smluv obchodních by mohlo zaujati úpln zájem

parlamentu a odvrátiti ho od národnostních spor.

Je dle toho píliš patrno, že obmýšleného, vlastního výsledku ná-

vštva císaova v echách nedosáhla. Nadje na národnostní smír nebyly

jí valn posíleny. Pro echy ziskem z císaských dn v Praze ml býti

píznivý dojem, jakým psobilo na panovníka okázale nadšené vítání,

do nhož nezalehl ani jediný nesouzvuk. Kdo uváží, jak vzdáleno je ješt

Rakousko státu do krajních dsledk konstituního, v nmž by mocná
byl pouhý osobní pedstavitel moci státní, který nezasahuje samoinn
v bh politických událostí, pochopí, že pro eskou politiku není bezvý-

znamná a bezcenná nálada v nejvyšších kruzích. Pochopí potom ovšem
horenou snahu Nmc dojem císaské návštvy seslabit. Vhodnou látku

nalezli pi tom Nmci v nkterých projevech ze dn sokolských. Zejména

dopis ruského generála Ritticha, který byl zaslán jako soukromý
list redakci Národních List, a který mladoeský denník uveejnil

ve form hotového manifestu k národu, zpsobil Mladoechm mnoho
neklidných nocí. Nmecký tisk využíval fantastického a romantického slo-

vanství, jež z dopisu išelo, za doklad, že se v Praze o sokolských dnech

konala panslávská propaganda, a bájil vše možné o ruském nebezpeí.

Národní strana svobodomyslná, která pluje plnými plachtami do vod
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oportuní politiky vládní, ovšem se zíkala projevu Rittichova a mírnila

jeho smysl, jak mohla. Moravský oficiální mluví Mladoech Lidové
Noviny, list pedsedy klubu zemských poslanc dra Engla Hlasy od
Blaníka, Information, v níž eské zprávy rediguje elný mladoeský
poslanec, uvádly proti nmeckým výkladm listu Rittichova mladoeský
austroslavism a i jinak napravovaly, co Národní Listy mladoeským
politikm nadrobily.

Že z císaských dn se pokoušely eské strany tžit i pro domácí

svou politiku, je pouze pirozeno. Vždy nmecké a maarské listy pímo
se dohadovaly úelu návštvy v tom, že mají býti posíleni umírnní živlové

v eském národ t. j. Mladoeši proti všem stranám mladším, které bu
jako strana státoprávní a národn sociální vycházejí myšlenkov z mlado-

ešství, ale jsou radikálnjší v taktice, nebo jako ostatní strany mladší

jsou programov radikálnjší a myšlenkov se postavily zcela mimo mlado-

ešství. V celku však národní strana svobodomyslná mnoho vytžiti nedo-

vedla; to i pi tom, že vzhledem k blízkým zemským volbám
je hodn agita-n inná: — v dob snmovního zasedání poádali

mladoeští poslanci nedli jak nedli celou adu (až i na desíti místech)

schzí : agilnost to, které mimo dobu volební u nich dosud nebylo. Na se-

sílenou agitaní zdatnosti svolali si svobodomyslní poslanci docela i sjezd
mladší generace, který se však stal pouhým svdectvím mladoeského
úpadku. Ukázal, že Mladoeši nemají mládeže ani vkem ani duchem.

Vše, co ze sjezdu mladší generace vyšlo, je organisace nkolika lidí, kteí

by byli ochotni státi se poslanci. Duševního osvžení sjezd nepi-inesl.

Smysl všech jeho projev — až na dv . lepší výjimky, které zanikly bez

ohlasu — byl : svornost, opovzení boje stavovské politice a obvyklá

donquijotiáda proti beznárodním proudm v eské politice. Ukazuje se

stále zejmji, že Mladoeši nejsou již ani schopni znanjšího agitaního

rozpjetí. Nebo agitace, má-li být úinná, musí být podepena výslednou

osvtnou prací a rozumí se, pevným programem. Sehnat trochu dob;-o-

volných a hodn námezdných agitátor a noviná nestaí ani z daleka

k tomu, aby strana mohla vnikat v mysle lidu.

Síla klerikální agitace a její psobnost se vysvtluje jist v ne-

poslední ad práv tím, že klerikalism má pesný a vymezený myšlenkový

podklad. Ovšem vedle toho psobí i neomalenost a troufalost, kterou kle-

rikalism pro své politické cíle — ve víe, že docházejí vyššího posv-
cení, — dovede zneužíti všeho. To ukázalo se i po císaské návštv.
Mimotného výroku panovníkova o misiích využívají dnes kleri-

kálové na všech místech, jež jsou pístupna jejich politické agitaci. A kolik

je v i^echách kazatelen, tolik je agitaních tribun, s nichž se nyní poli-

ticky využívá nejvyšší autority státu, jehož obyvatelstvo náleží k církvím

rzným, k propagand církve jediné, k propagand katolicismu.
Slavnosti císaské i sokolské upoutaly zase na as pozornost

ciziny k echm. Ovšem stalo se tak zpsobem hodn zevním a hodn
povrchním. Mohly-li i nyní ješt psáti francouzské listy o návštv svých

soukmenovcv pi sokolských slavnostech v Uhrách, kam položily Prahu, —
mohou s tím bjH a jsou spokojeny práv jenom Národní Listy. Vtší
význam pro informaci ciziny o nás mly již interviewy, jichž se do-

mohli cizí žurnalisté, kteí meškali o slavnostech v Praze, u elnjších
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eských politik. Dr. Rieger svému dotazovateli nepovdl v celku více,

než že není rozdílu mezi politikou staroeskou a souasnou politikou ná-

rodní strany svobodomyslné, a že vStaroeši jsou ochotni vyjednávat s Mlado-

echy o spolený postup. Dr. Herold ve svém interviewu opakoval svou

nabídku, kterou uinil již 25. kvtna na schzi »Politického klubu« mlado-

eského v Praze; dovolával se nov volební svornosti. Vedle toho

ukázal, že by Mladoeši byli ochotni k národnímu smíru — po
etapách, t. j., ponvadž je nemožno docílit dohody o celém komplexu
vyrovnávacích pedloh, pejí si svobodomyslní poslanci, aby se uzákonily

aspo pedlohy, o nichž je shoda mezi Cechy a Nmci. Ovšem Nmci pro-

hlásili již pi jednání roku 1900 a vyhlašují dosud junctim mezi všemi

pedmty vyrovnání.

Ze není nutno poutat pozornost ciziny k nám jen okázalostmi, ukázal

zájem, s jakým práv ve dnech sokolských pijaly nmecké i ruské listy

e, kterou proslovil o politické situaci profesor Masaryk v ne-

velké eské obci, ve Velími. (e prof. Masaryka vyšla tiskem nákladem

»Politického klubu eské strany lidové«.) A zajímavo : e, která odporu-

uje spoléhání na vlastní sílu a zanechání nadjí ve slovanského strýka,

došla v Rusku — i v listech slavj an ofilských — mnohem vlíd-
njšího pijetí než projevy, které se stále Ruska dovolávají. Vc je

prostá: nemžeme cizin imponovati, dokud chodíme k ní pro almužnu,

teba by jí mla býti jenom cizí píze. Sympatií ciziny nedostaneme

almužnou ; uvdomlým a samostatným postupem je získáme a udržíme.

Proto docela již selhávají jednání, do jakého se pustil dr. Rieger s maar-
ským dobrodruhem drem Rimlerem, jehož povoval posláním, aby p-
sobil v Petrohrad, by Rusko položilo ve Vídni své veto v náš prospch
a proti hnutí všenmeckému.

ervnové slavnosti zatlaily do pozadí zájem o všechny jiné dje
politické, zejména zájem o zasedání zemských snm. A pece
práv zemské snmování bylo nad míru píznané pro vnitní pomry ra-

kouské. Národnostní spory, jež se podailo na as potlaiti vlád
Koerberov na íšské rad, propukly plnou silou v celé ad snm. Snm
štýrský zasedal za abstinence Slovinc ; snm istrijský vbec ne-

zasedal: vlašská vtšina snmovní zahájila trpný odpor proto, že je snm
svolán do Kopru, ímž prý vláda vyšla vstíc Slovincm ; snm tyrolský
konil obstrukcí Vlach, kteí byli zklamáni tím, že vinou Nmc nedošlo

k projednání vyrovnávacích pedloh; snm haliský byl pedasn uza-

ven, když Rusíni zahájili pro národnostní utlaování, jež je jim údlem
od polské vtšiny, pasivní oposici ; snm dalmatský a bukovinský
mly zasedání velmi neklidné; snmy moravský a doJnorakouský
netrply sice bouemi národními, ale i na nich stála v popedí otázka

národní: na Morav ve zpsobu vyrovnávacích jednání, jež se dala se

zdvojenou pílí ve stálém vyrovnávacím výboru moravského zemského snmu,
a v Dolních Rakousích v návrhu Koliskov, aby vyuovací eí na obec-

ných školách v Dolních Rakousích byla pouze nmina; pouze d o e-

ského snmu mimo debatu o sítání lidu národnostní spory tém ani

nezalehly. eský snm vyizoval a konen vyídil aspo jakž takž uspo-

kojiv pedlohu o úprav uitelský ch plat a zrušení nepí-
mý ch voleb v obcích venkovských. Tím je zrušeno nepímé volení i pro
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zemského volebního ádu byla odstranna. Ale kolik jich ješt bude se

musit postupn pekonat, než bude zemské zastupitelstvo postaveno na

jedin spravedlivý podklad všeobecného a rovného práva voleb-
ního se zastoupením menšin? Zatím vedle eské strany lidové a radi-

káln pokrokové volá opravdov a usilovn po všeobecném hlasovacím

právu do zemského snmu sociální demokracie. V dob snmovního
zasedání byly manifestaní schze pro všeobecné volení se strany sociální

demokracie na stálém denním poádku. —- Gg.—

Jižní Amerika nikterak není vyjmuta ze zajímavého pravidla, že malé

a menší státy nejradji dávají se na cestu výboje. Tak v letech šedesátých

republika paraguayská hrála úlohu tamního Pruska. V pedminulém vku
otcové jesuité v dokonalý národ 'kostelník dovedli vychovati obyvatele

její, Indiány guaranijského kmene. To nijak nevadilo, aby pod vládou

diktátora dra Franciy a obou Lopez, I. a II., nástupc jeho, nezmnili se

v národ znamenitých váleník. Na pokyn svého taitá guassu (velikého

otce zr: presidenta) po pt let vytrvali v poli proti spojeným sborm bra-

silsko-argentinsko-urugua}'ským. Ze zaátku se štstím nemalým, ale vždy

se stateností nejvtší. Proto kromobyejných námah obou dvou velkých

stát trojspolkovj'-ch k tomu bylo teba, aby odpor jejich konen byl

zlomen.

Ddikou vojáckých a výbojeckj^ch tradic paraguayských samovládc
stala se v posledních dvaceti letech republika ilská. Musí se íci, že

s vtším oprávnním jak co do rozlohy, tak co do potu obyvatelstva

svého. Táhlé území její, stsnané mezi moem a nebetynj^^m hebenem
Cordiller, jest skoro 5000 kilometr dlouhé, ale i v nejprostornjších ástech

svých 140, v nejužších jen 110 široké. Hornatá krajina mírného podnebí

k tomu nad jiné jest urena, aby byla kolébkou zdravého a jadrného lidu.

Není také pochyby, že ilané v nejednom ohledu velmi prospšn od

španlsko-amerických soukmenovc svj'ch se rozeznávají a liší. Za to mají

dkovati pedem rázu otiny své a silnému vstiku jinorodé krve ve svoje

žíly. Znaný poet cizokrajných jmen mezi obyvatelstvem ukazuje, že

zvlášt skotské, irské a nmecké. Lid ilský jest ostatních spolubrati

mnohem drsnjší a otužilejší, ale také energitjší a dslednjší. Tyto

vlastnosti ochraují jej ped citovou rozkyplostí ale pedmtnou neuritostí,

jež jsou tak význaným píznakem politických zápas ostatních republik

hispanoamerických. ilsku schází mládež, pravidelné práce duševní neb

výrobní zcela postrádající^ už z touhy po fysickém vzruchu nevyerpa-

telný materiál nejbezpodstatnjších pronunciamentos (vzbouení). Politika

ilská ode vždy mívala velmi reální cíle a sledovat je umla s velikou

umínností.

Mezi ilskem a republikou Peru, severní sousedkou jeho, panovalo

vždy historické jakés soupeství. Už od dob, kdy mocní Inkové Arau-

kán, bojovných horal ilských, nedovedli sob podrobiti. Tato rivalita,

quasi poddná v obou zemích i vnuky dobyvatel, vedla v letech 1879

až 1881 k známé válce pacifické. Republika Bolivie Peruány dala strhnouti

se do vojny, zcela zbyten a vzhledem k bezvýznamnosti své vojenské
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i nanejvýš lehkovážn. Nco vítanjšího ilanm vbec nemohlo se pi-
hodit. Nebo práv Atacama (Antafogasta) jediná boliviánská provincie pí-
moská, dlila jižní pomezí peruánských nepátel od vlastních krajin jejich.

Nešastnou válkou ztratilo pemožené Peru bohatou provincii Tarapacu na
všechny asy, Tacnu a Africu na dobu deseti let. Po uplynutí jejich oby-
vatelstvo všeobecným hlasováním zcela voln mlo rozhodnout se, pod
kterou vlajku že slušeti si žádá. Za to získávající strana mla pak za-

platiti druhé deset milion dollar. Pímíím uzaveným na dobu neuritou
Bolivie odstoupila Cilsku Atacamu, dosti pustou, ale bohatstvím solí ne-

rostných velecennou, a ztratila pístup k moi. Kdyby byla zstala ne-

utrální, nový peruánský majetek vítz Atacamou byl by odtržen býval od
jižní vlasti jejich.

Doba urená k onomu hlasování už dávno minula, ale ilští piro-

zen na provedení jeho ani z daleka nemyslí. Aby splnili pání Bolivie po
sjednání definitivního míru, už dokonce jim nepipadá ve snu. Republice

té, od války zcela vnitrozemské, asi sotva kdy podaí se restitucio in

integrum. editelé státní lodi ilské troufají jednati si se sousedkou, spory

vnitními zcela nadobro rozervanou, zcela bezohledn. Seor Abraham
Koenig, ilský vyslanec v La Pazu, obdaený tak strašn nešpanlským
jménem, zcela oteven prohlásil ministrm tamním, že ilsko Atacamy
nutn potebuje a že si ji také proto podrží. Vše, co nabízí Bolivii, jsou

autonomní úady celní na behu moském, pomoc pi stavb drah a snaha
o hospodáský rozvoj zem. Bije pi tom mnohem více na svj, než na
sousedky své prospch. To patrno jest i z nárok na solnou step (Pampa
salada), pustinu bohatou úžasn boraxem. Rozloženou v úhlu, jejž nejse-

verovýchodnjší hranice ilská tvoí s nejjihozápadnjší mezí boHviánskou,
v pustém kout, kdež nikdo pro zdánlivou bezcennost pdy pochopiteln

o pesné vytení pomezí se nestaral.

Ze ilsko všemi prostedicy o to se snaží, aby jak hospodásky, tak

politicky Bolivii dostalo v svou moc, o tom není sporu. Ochrany proti

tomu asi nikde není. Nadje na zakroení severoamerické Unie zstane
asi pouhou chimérou. A Peruáni, jichž vinou Bolivie o pímoí své pišla,

nemají síly dost, aby v Tacn-Arice hlasování sob vynutili. Naopak, ani

neváhali použiti nesnází bývalého spojence, aby sáhli na majetek jeho

v poíí eky Purús. Z hrotu ostrého trojúhelníka, kterým severozápadní

Bolivie mezi Peru a Ecuador vniká, pisvojili sob celé okresy.

Zbývala by ješt Argentina, starý soupe a odprce ilska.

Dohodnutím, uzaveným mezi nimi pede dvma léty, rozsudkem
vlády londýnské definitivn má být urovnán desítky let již trvající spor

o hranice. ^Na tch ale dosud zápalné látky v celých stozích leží na-

rovnány. Cilané nikterak nepestali pohlížeti na argentinskou Patagonii

zvykle chtivými zraky. Totiž na západní ást její, lehko osídlitelnou, vý-

chodní svahy And, svlažované etnými vodami a porostlé mocnými hvozdy.

Mže-li se vbec mluviti o historické oprávnnosti ilských nárok, ekl
bych oteven, že listiny starých španlských archiv správních jim zejm
odporují. Jak tm na Patagonii, jimž dnes na as dáno usnouti, tak onm
na Pampu saladu, jež dnes drží se s nejvtší rozhodností. Argentinci, po

nedávných zmatcích, snaží se velice sesíliti svou zdatnost finanní, brannou
i námoní. Ale ilí soupei na druhé stran And nelení stejn.
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Chéf generálního štábu jejich, v nedávné válce kongresu s násilni-

ckým presidentem Balmacedou tolik osvdivší se generál Koerner, dlel

loni v Evrop na nové »studijní« cest. Nedávná pátelská schzka il-

ského pedsedy Errazuriza a argentinského Rocy jest obadnickou episodou,

již umožnilo jen chvilkové poutuchnutí tuhého sporu dvou nesluitelnj^ch

zájm. Pro konené ešení jeho jest zcela bez vj^znamu. Aspirace lidu il-

ského, vychované zempisnou povahou vlasti jeho, a vypstované djinami

její, donutí jej díve nebo pozdji, aby se pelil pes pohoí svoje a stetl

se s Argentinci ve velikém zápasu nejen o západní Patagonii, ale o nad-

vládu nad španlskou Amerikou jižní.

Že by Brasilie rameno ilských zadržela, jest u-opie, které v Argen-

tin nikdo se neoddává. Pes všecky oslavy, které v Buenných Ayrech

nedávno Dru de Campos-Sallesovi, hlav státu toho, byly uchystány. Však
Dr. de Campos dalek byl toho, aby zapomnl ilskému svému kolegovi

ze hlavního msta hostitel svých osvditi pátelství své srdeným
telegramem.

Iberskoamerický kongres, který v Madrid v loni zasedal, bez od-

poru sledoval cíle dalekosáhlé. Míil na duševní, hospodáské a posléze

i politické sjednocení španlské vlasti a její odbojných kdys amerických

dtí. Ale republiky španlské, duševn daleko více poplatné Francii nežli

Španlsku, nechtly pistoupiti ani na prvé. Nepodailo se ani proraziti

s požadavkem, aby zrušena byla pedepsaná revalidace španlských hodností

universitních ped fakultami domácími. Tím mén ei mohlo býti o tom,

aby jihoamerické obce odekly se ochrannj-^ch cel, hlavního pramene pra-

videlných svých pijmuv. Když posléze zamítnut byl návrh, dle nhož
státy súastnné výslovn mly zavázati se, že spory své ešiti budou

cestou smírího soudu : tu i mravní effekt, který ze sjezdu zbýval, po-

vážliv byl ohrožen. Jest pozoruhodné, že práv ilský vyslanec nejroz-

hodnji proti návrhu se vyslovil.

Snahám kongresu jednání takové arci píliš neodpovídalo, však za

to tím více tradicím politiky ilské. Tch nezekla se vláda republiky ani

letos, kdj^ž jí bylo zaujímat stanovisko vi panamerickému sjezdu, jejž

do Mejica svolávají Severoameriané — jak povdomo — dnes velmi »impe-

rialisticky« naladní. Ten mezi jiným také sankcionovat má písnou zá-

sadu, že spory mezi státy americkými na píšt nesmí býti roztínány

meem, ale výlun ešeny rozsudky rozhodích soudv. Proto vláda ilská

žádá sob z pedu od kabinetu washingtonského míti zarueno, že zásada

ta nemá míti zptného úinku, jinými slovy, že spor o Tacnu-Aricu bude

ješt rovnán po stáru.

Jestli Unie nesvolí, ilsko nesúastní se sjezdu, svolí-li, neobešlou

ho Peru, Bolivie, Paraguay, Uruquay, Argentina a (snad i) Brasilie.

Mocní pánové ve Valparaisu erpají — je-li vbec dovoleno slova

toho užit — mravní oprávnní k jednání podobnému z jasného vdomí
všestranné pevahy lidu ilského nad ob3'vatelstvem sousedních republik.

Však jedna vc velmi drazn mla by je volat k rozvaze. ilsko, položené

na západních bezích pevniny jihoamerické, již tou svou zempisnou po-

lohou jest v nevýhod proti východní Argentin, která v každém pípad
by asi vtší ást evropského vysthovalectva zachytila. Však nade všecko

pomyšlení špatná organisace ministeria pro kolonisaci zpsobuje, že ji za-
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chycuje bez mála všecku. Vysthovalc, již jdou do Argentiny, jsou sta

tisíc, tch, jichž cílem v^ilsko, sotva desítky. Tak musí jednou dostavit se

doba, kdy vnitní zdatnost pevážena bude silou poetní, neb nepomr jest

již tak veliký, že i sebe pronikavjší reorganisace ministerstva koloni-

saního sotva zjednala by zde nápravu.

Heslo republiky hlásá v její štítu, že obané její jsou odhodláni do-

síci cíl svých Rozumem nebo — silou. Prvá ást hesla je zajisté jen

galantní kompliment ped pomíjejícím božstvem revoluce. ilští vždycky
shledávali, že jest mnohem sladší opíti se o to, co Leibnitz nazval slabou

ttinou moci, než spoléhati na pomoc bohyn sebe víc jasnohlavé.

ilští jsou dnes vi Argentincm v poloze Japanc v Koreji oproti

Kusm : rázný apel k moci, dnes nepoprné, as doved by je k vítzství.

Za deset let dle všeho tomu bude jinak. Dávný sladký zvyk — jenž ne-

býval bez oprávnní výhod a proto tak snadno z myslí lidu i vdc jeho

se neztratí — stane se potom zásadou velmi nebezpenou. j. p. M.

po VEEJNÉM HOSPODÁSTVÍ. Zemský rozpoet království eského na rok ^901 -
-• Zemská^ dáyka z piva — Místní železné dráhy zemí garantované a jejích finanní vý-
sledky — Nová emise rakouské renty korunové — Výdaj bankovek desetikorunových — Ban-
kovní a prmyslová kíse v Nmecku — Podvodné zakladatelství — První státní rozpoet
knížectví ernohorského.

Zemský rozpoet království eského zavdal snmu podnt k úvahám
o finanní budoucnosti království a zemí v tomto stát, kde zákonodárství

i správa požaduje na samospráv tolik výkon a obtí, zdroje píjmové
však vindikuje státu samému. Úhrnná finanní poteba království eského
v roce 1901 iní 50"29 mil. korun, vlastní úhrada jen 3-69 mil. korun,

takže zemský deficit obnáší letos 46'6 mil. korun, jež nutno uhraditi pi-

rážkami, dluhy nebo danmi. Dle dosavadní výmry by zemská pirážka

(55*'/q k veškerým daním pímým, vyjmouc osobní da píjmovou) vy-

nesla 36"59 mil. kor., z výnosu osobní dan píjmové pikáže se dle finan-

ního plánu státní berní reformy zemi 1*58 mil. kor., a zbytek 8-53 mil. kor.

má se uhraditi jednak novým dluhem 6 mil. korun, jednak úastí zem
na pirážce k dani koalení (12 mil. korun) a konen zvýšením zemské

pirážky k pímým daním o další 2 procenta.

V roce 1895 inila ješt finanní poteba král. eského 35'7 mil. kor., do

letoška stoupla tedy o 14-6 1 mil. korun (41 ''/p), ili ron o 2-43 mil korun;

preliminovaný náklad na obecné školství vzrost v témž období (od po-

sledních voleb snmovních) ze 17'21 mil. na 22-65 mil. korun, rozpotená

zemská pirážka z 23 mil. na 37-69 mil. korun. A k tomu pistoupí ješt

v málo letech zvýšené požadavky z konen provedené vhodnjší úpravy

plat uitelských a z píspvk zemských na nové stavby prplavní a

kanalisaní. Nebo stát sice dovedl obtovati sta milion na vídeské do-

pravní podniky, na strategické dráhy v Halii a pasivní železnice v zemích

alpských, na beznadjné povznesení Terstu a regulace íní v Tyrolsku, ale

na kanalisování Vltavy pod Prahou i uvnit Prahy požaduje od zem pí-

spvkem tetinu, resp. polovici nákladu stavebního, a na stavby provádné

dle programu letošního zákona o vodních cestách aspo osminu nákladu

zaizovaciho.
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Bude tedy finannímu hospodáství zemskému poítati pro budouc-

nost se schodkem aspo 17-22 mil. korun ron, nebudou-li zemi odkryty

nové zdroje píjm. K tomu se provedenou státní reformou berní postaveni

zem namnoze ješt stížilo. Slevami dan pozemkové, domovní a výdlkové

zmenšil se podklad zemské pirážky, stará da píjmová zmizela a na

novou osobní da píjmovou pirážek samosprávných ukládati nelze; pe-
bytky výnosu osobní dan píjmové, pokud se zemím pikazují, nejsou

dostatenou náhradou za tyto újmy, a také pomr, dle kterého se sútují

výtžky a dan tch poboných závod, jejichž kmenové podniky nalézají se

v jiné zemi — jako u nás se dje s etnými filiálkami hlavních závod
vídeských — znamená nemalé poškození zemských financí.

Uhrazovati bžné — nikoli pouze investiní — výdaje dluhem zna-

mená však vlastn finanní sebevraždu.

Kde tedy hledati úhradu? Vláda ukazuje zemím cestu zatím jen

negativn: odmítá rozhodn zemskou da na minerální vody a na uhli,

nechce svoliti ke zvýšení školního píspvku ani k zavedení nového zem-

ského píspvku pozstalostního a zavrhuje naprosto zemskou pirážku ke

státním poplatkm z majetkových pevod mezi živými. Zbývají tedy vedle

zemské dan ze služného^ jíž by se obešly dívjší sliby, že na osobní

da píjmovou nebude uldádáno pirážek, toliko zemské dan, pojící se ke

státním daním spotebním, t. j. tedy pouze zemská da z piva, protože

da cukerní je již státem zvýšena na sumu horendní, a u lihu je zavedení

pirážky ke státní dani pro finanní potebu zemí hotovým faktem

Zemská dávka z piva, pilenná k dani státní, navrhována byla již

v roce 1892 spolu s dávkami zemiskými na cukr a koalku, s pepycho-

vými danmi z povoz a koní, domestik a honebních list, ze ps, ku-

leník a hudebních nástroj, ale tehdy pro silný odpor prmyslových
kruh nedošla uskutenní. Železná nutnost jí snad nyní dopomže k plat-

nosti. Na snmu bylo vysvtleno, že pi konsumu 9^/2 milion hl. piva

v království eském vynesla by da tato ve výme 2 korun z hektolitru

19 milion korun a pi výme 4 korun — pípustné vzhledem k tomu,

že jednotkou prodejnou u piva jest ^/., litru a jednotkou mincovní, o kterou

by se pivo zdražilo v konsumu, jest a zstane krejcar — vynesla by da
38 milion korun, t. j. asi tolik, co nyní vynese 57"/o zemská pirážka

k veškerým daním pímým.

V této finanní situaci zem tím tísnivjší dojem iní eské místní

dráhy, zemí garantované, o kterých zástupce zemského výboru podával
zprávu v ervnové zemské rad železniní. Na jeden vlak pipadá dle této

zprávy u místních drah zemí garantovaných prmrem 21-8 osob a ná-

kladu 12-4 tun netto a 57 tun bruto (neítaje lokomotivy o 30 tunách),

t. j. nehledíc k osobám, jest váha vozidel šestkrát vtší než váha náklad,
které se jimi dopravují. Na 1 km inily dopravní píjmy prmrem
3162 korun ron a výdaje 3213 korun ron, pomr výloh ku píjmm
byl tedy u zemských lokálek loni 101 •6*'/(,, t. j. dráhy tyto nekryly svými
píjmy ani výlohy výkonné, o zúroení a umoování zaizovacího kapitálu

ani nemluv. Proti roku 1899 stoupl tento t. zv. výkonný koeficient —
tlakomr, jímž se mí hospodárnost drah železných — o plných 8*2''/^.
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U ostatních železných drah rakouských iní tento koeficient u státních 737o,
u bušthradské železnice 50°/q atd. Vesms jsou prý píliš veliké výlohy
na udržování dráhy a na staniní službu a píliš vysoké poplatky za sta-

niní službu na pípojných stanicích drah soukromých.
Huse o dopravoplodné a tvrí psobnosti dokonalých komunikací

samých — nehledíc, jsou-li tu zárove též jiné podmínky hospodáského
rozvoje — pomry eských lokálek ruší nemilosrdn. U pti drah klesla

proti losku doprava osob, doprava zboží se zvtšila toliko u dvou že-

leznic, u všech ostatních klesla, rovnž jen u dvou místních drah se zvt-
šily píjmy dopravní, u všech ostatních klesly, naopak výlohy dopravní

u 6 drah se zvýšily, ze 12 zemských lokálek nyní provozovaných 7 ne-

uhrazovalo ani svých výloh dopravních. Obtížení zem iní u tchto 12 drah

za loský rok ve skutenosti 1-79 mil. korun, pevyšujíc ješt o 160.000
korun obtížení nominální, které se pi povolování lokálek pokládalo za

maximum zemského bemene, ku kterému prý nikdy v celku nedojde.

Zejména zklamaly nadje, kladené v hojnjší používání dráhy tam,

kde lokálka zkracuje vzdálenost mezi dvma místy, která již jinými dra-

hami, akoliv oklikqu, jsou spojena. V takových pípadech dráhy a státní

a soukromé radji vezou celé náklady tebas po tech stranách železni-

ního obdélníku mezi dotynými místy — ale ovšem po svých vlastních

tratích— než by pustily náklad na tvrtou daleko kratší stranu, již probíhá

zemská dráha lokální.

Stesky na zemské železnictví nejsou nové a též my poukazovali jsme
již nkolikrát za píležitosti snmovních zasedání na nesoustavnost a ne-

promyšlenost akce, na protekní a nevcné posuzování leckterých projekt
dokonce i dle technické kanceláe, v které byly pracovány, na povážlivé

finanní výsledky atd. Ale k náprav je daleko a zemský výbor obmezuje

se dnes pouze na to, aby finanní bemeno zem aspo novými drahami

píliš se nezvyšovalo. A tak krajiny dosud ani hlavních ani místních drah

nemající odkazovány budou na znenáhlý postup, zatím co jiní beati possi-

dentes piln se živí z mšce zemského a státního.

Po ad let vypsána opt veejná subskripce na rakouskou rentu

korunovou. Skupina Úvrního ústavu Rothschildova pevzala od rakouského
státu k emisi 125 milion korun renty korunové, jež vyložila k veejnému
upisování za kurs 95%. V roce 1893 byla 4"/^, korunová renta nabídnuta

majitelm dívjší 5^/^ papírové renty k výmn za kurs 93^/27o ^ do-

sáhla ješt v témž roce kursu 96*50, koncem roku 1894 znamenala 99'60,

koncem r. 1896 pekroila nominale, znamenavši 100*80 a koncem r. 1897
dosáhla až kursu 101*95. V posledních dvou letech klesla, vždy však

znamenala ješt koncem roku 1900 98*25*^ /„. Byl tedy emisní kurs ny-

njší dosti nízký a banky spokojily se nízkým hrubým výdlkem jednoho

procenta, z ehož pes polovici pipadne na výdaje emisní.

Arci že si banky skrovný zisk nynjší vynahradí pi emisi druhých

125 milion korun, které si vyhradily pevzíti nejdéle do podzimu roku

píštího. Zlepší-li se kursy rentovní, prodají banky obnos pevzatý z volné

ruky po ástkách bez subskripce za kurs, dosahující výtžek daleko

znanjší.
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Pi subskripci nynjší — dne 20. ervna upsáno na onch 125 miL
pes 400 mil. korun — výsledek sice estný, ale nikoliv peskvlý, hledí-li

se k vystízlivní nastalému na trhu prmyslovém, ke klesajícímu úroku

a k optné vtší zálib obecenstva v bezpených papírech ukládacích.

Na p. S^/o íšská pjka nmecká 30 milion marek byla letos v dubna
pepsána patnáctkrát — ovšem je v Nmecku mnohem více než u nás koupí

spekulaních. Za to dosáhly Uhry loni na 70 mil. korun vypsané renty

po velké námaze upsaných toliko 1 00 mil. korun ; také v Rakousku byla

investiní renta v roce 1897 pepsána pouze dvakrát.

S bankovní skupinou spolupsobila tentokrát optn poštovní spoi-

telna, pi níž upsáno bylo pes 50 milion korun. Pi investiní rent

S^/g^/o v roce 1897 se poštovní spoitelna neosvdila a i nynjší vý-

sledek není práv valný ; malí ukladatelé nejsou dosud zvyklí dvovati
papírm, s nimiž neumjí disponovati. Také aparát poštovní spoitelny je

tžkopádný, reklamního aparátu není vbec s dostatek a velký kapitál,

soustedný ve vtších mstech, má svá pravidelná spojení bankovní. Pes
to je cesta pímá k soukromému kapitálu drobnému nalezena, a bude lze

jí užiti podruhé s výsledkem vydatnjším.

V Cechách bylo úhrnem upsáno asi 40 milion, z toho jen v Praze-

33 — v Halii, pokud ve známost vešlo, jen nco pes 2 mil. korun.

V Nmecku bylo naší korunové renty nyní upsáno asi 115 mil. —
vyložení její k úpisu i v bankovních místech nmeckých znamená, že úast
nmeckého kapitálu pokládá se za žádoucí vzhledem k budoucím emisím,,

pro které se spotebivosti našeho kapitálového majetku již mén dvuje.^

Dne 2. záí pone Rakouskouherská banka s výdajem bankovek

lOkorunových, kterými budou vystídány dosavadní zbývající státovky,

ptky. Za nové bankovky uloží stát u banky ve zlat 160 milion korun

(Pedlitavsko 112, Uhry 48 mil. korun), za které banka odvede stejný

obnos v stažených ptkách. Tím zmizí konen z obhu poslední zbytky

státovkového dluhu, veškeré obíhající papíry budou bankovn založeny.

K úplné náprav mny bude pak chybti jediný krok, prohlášení volné

smnitelnosti bankovek za zlato, jemuž prý však bude pedcházeti bankoui

zavedená smnitelnost dobrovolná.

V Nmecku po nkolikaletém rozmachu hospodáském nastala á-
stená krise. Vysoká prmyslová konjunktura loni povolila, tím oslaben

i trh bankovní a ostejší vítr láme a pochovává, co bylo slabého, nezdra-

vého a nemorálního v hospodáství nmeckém. Z Berlína vyšel poátek^
který ukázal vedle ryze ekonomické la.xnosti také úpadek kvality mravní.

Po nm následovaly Pomoany, Meklenburk a nyní vybuchla sopka

i v Drážanech ; úvrní banka drážanská byla již díve v nebezpeí in-

solvence, po níž následoval zcela formální krach, a tyto dni dokonce také

Lipská banka, mající finanní styky s celým finanním svtem nmeckým,
upadla v konkurs stejn jako akciová spolenost pro sušení mláta, s ní

souvisící a jí vlastn již po delší dobu ped záhubou — jak nyní vidno,

za cenu vlastní existence Lipské banky — umle udržovaná. Nmecký ka-



pitál pespekuloval
;

jen v roce 1899 bylo vydáno papír prmyslových,
obchodních a dopravních za 588 milion marek, ale v kursovní hodnot
932 mil. marek, kapitál bankovní zvýšen byl novými emisemi k zakládaní

nových podnik o 229 mil., které byly odbyty s kursovým ziskem 85 mil.

za 314 milion marek.

O jaké podniky tu bží, vysvitne z nkolika dat. Úvrní ústav pro

prmysl a obchod v Drážanech trval již od roku 1856, zprvu v Desav,
od r. 1875 v Drážanech; jeho akciový kapitál obnášel 20 mil. marek,

do r. 1895 byla spolenost tato súastnna i pi uhelných dolech severo-

eských. V posledních letech platila dividendy 9^Iq, ješt nedávno zaplatila

za loský rok dividendu 7^/2
"/o-

Úvrní ústav provozoval zakládání nových
prmyslových spoleností, zejména elektrických, v nepomrném rozsahu,

takže, nemoha jejich akcie odbýti kapitálu soukromému, musel si je

ponechati sám a nad to opatovati nové spolenosti ješt dalším úvrem.
Tak uložil úvrní ústav drážanský v papírech podobných nejen svj skoro

celý akciový kapitál i s reservami, nýbrž ješt siln se zadlužil, a úpadek

elektráren Kummerových, jichž akcie ml úvrní ústav v rukou a jež mu
byly ješt dlužný plných 9 milion marek, zpeetil též osud Úvrního
ústavu drážanského.

Ješt píznanjší pro pomry nmecké jest úpadek lipské banky. Banka

tato trvala 62 let, ped málo lety ješt mla právo vydávati bankovky, její

akcie ješt den ped pádem znamenány byly 140 procenty. Osudným stalo

se lipské bance její, pi nejmenším, neuviteln lehkomyslné spojení se

sušárenskou spoleností kasselskou, jedním z nejpovstnjších výstelk
nejnovjšího hospodáského rozkvtu íšskonmeckého. Spolenost tato je

typem moderního gryndéství. Založena byla teprv 1889 s akciovým kapi-

tálem pouze 350.000 marek, jejž však od r. 1891 tém rok co rok roz-

množovala, zprvu dvakrát vždy o 150.000, pak o 350.000, 500.000,

1^/2 mihonu, 3 a 6 milion a konen teprv loni o 9 milion marek,

až dosáhl akciový kapitál úhrnné výše 21 milion. Spolenost, která za-

bývala se pvodn výrobou a obchodem se sušeným mlátem a pod. od-

padky, získala pozdji patent ke zpracování bukového deva k rozmanitým

výrobám chemickým, k jehož využitkování založila ve spojení s Lipskou

bankou velikou adu spoleností na destilaci deva ve Vídni, Lvov, Ko-

sici, Hamburce, Frankfurt, Petrohrad, Helsingforsu, Antverpách, Janov atd.,

které vesms musely od kaselského »mateského ústavu « za drahé peníze

zakoupiti právo k využitkování patentu a odebrati stroje k tomu potebné.

Ale záhy se ukázalo, že draze zakoupený patent je bezcenný, resp. že

nelze v dostateném množství opatiti si surovinu k jeho využitkování ne-

zbytnou. Naproti asopiseckým ptkám prohlašovaly továrny, že užívají též

jiných patentovaných method výrobních, ale posléze usneseno poátkem
roku 1901, aby spolenost kaselská zakoupila veškeré podružné ústavy

a ujednotila jejich správu. To se stalo, akcie jejich zakoupila kaselská

spolenost, a sice daleko pod pari, tebas že vtšina podružných továren

vykazovala dobrou výnosnost — musely práv veliké statisíce a milion}',

továrnami za bezcenné patenty zaplacené, býti úpln odepsány.

S touto jedinou spoleností, která pomocí fingovaných 50°/^ dividend

vyhnala kurs svých akcií až na 800''/q, aby pi emisi nových akcií do-

sáhla co nejvyššího kursu nad pari, vešla Lipská banka v závazky, do-



sáhující obnosu 87 mil. marek, obnosu daleko vtšího, než inil vlastní

kapitál i reservy banky, uživši pro své investice v kaselské spolenosti

i jmní sob sveného.
A zajímavo je, že mezi viteli této banky, jejíž úzké spojení s dávno

povstnou tovární spoleností bylo obecn známo, funguje nkolika m.iliony

také íšská banka nmecká, která jinak, na p. poátkem minulého roku,

dusila pepjatou spekulaní podnikavost úrokem až y''/^, že dala se k po-

skytování znaného úvru Lipské bance strhnouti, i vysoce obezetná

cedulová banka saská, a že má u ní nyní pohledávku 1 milion marek
konen i saská správa loterní ... Co stát na malých lehkovrných speku-

lantech vydlal, o to nemén lehkomysln pichází u podobných speku-

lant velkých.

Rafinované podvody, které ukázaly se pi úpadku hypoténích bank
východopruských, vedy, které nyní co msíc tém propukají brzy zde

brzy onde na hospodáském tle Nmecka, jakmile dost krátce zavanul

ostejší vítr mén píznivé konjunktury, svdí, že ani v íši bázn boží

a dobrých mrav není nedostatek element, kterým kupecká solidnost

i obanská mravnost jsou neznámy, a které až do poslední chvíle bilan-

ními manipulacemi, klamnými vyhláškami a asopiseckými zprávami ošizují

dvivost mas obecenstva. Když nastával úpadek drážanského ústavu

úvrního, lidé valem ukládali peníze do Lipské banky, která platila za

skálopevnou a která za málo nedl zkrachovala rovnž.

Pes to nepjeme vítzné chvalozpvy nad našimi bankovními a pod-

nikatelskými pomry, které prý jsou úpln zdravé, a kde prý by nco
podobného snad ani nebylo možno. Nemáme, pravda, tchto velikých

úpadk, ale nemáme také toho velikého hospodáského tla, na kterém by
se vbec teprv mohly projevovati, a na skrovné hospodáské pomry naše

je u nás úpadk, zpronevr a s námahou druhdy sanovaných débacl až

až dost

!

erná Hora obdržela letos poprvé státní rozpoet. Dosud spoívalo

veškeré finanní hospodaení státu v rukách knížete, který vládl dchody
státními jako svými penzi vlastními. Ponvadž za tchto patriarchálních

pomr docházelo na erné Hoe as od asu k nejvtším finanním roz-

pakm, ze kterých vypomáhali tu car ruský, tu druhdy i císa rakouský,

byl odeslán loni na ernou Horu ke studiu finanních pomr ruský státní

rada Miller, k jehož rad nyní spoádané budgetování státní i na erné
Hoe má býti zavedeno. Píjmy i výdaje státní obnášejí na erné Hoe
letošního roku as 1-2 milionu zl. Ve výdajích iní civilní listina knížete

100.000 zl., apanáže pro následníka 25.000 zl., armáda 30.000 zl. atd.,

píjmy skládají se hlavn z pozemkové dan, cel a monopol, nepímých
poplatk a rozliných menších dávek. Nad ádným zachováváním rozpotu

bdíti bude zvláštní dozorí komise, v jejímž ele bude jaksi jakožto d-
vrník své vlády ruský konsul skutarský. 5.

#

XAŠE DOBA R. VlIÍ., c. 10. 1901. 20. ervence. 49
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ZEMDLSKÉ, PRMYSLOVÉ A OBCHODNÍ. Vyhlídky na úrodu v roce 1901 — Schvá-
lení zákon o stavb železnic a drah vodních — Nadje príimyslu — Státní sí železniní

a vodní doprava po Labí a Vltav v roce 1900 — Nov;é kursy narodohospodáské v Praze —
Nová dvoutídní eská obchodní škola v Praze — innost státu na povznesení malých
živnosti — Technologicko-prmyslové museum v Praze — Malá úast a pomíjení eského
živlu pi státní akci živnostenské — Výsledkj- zemské akce — Prmyslové a obchodní
školství pokraovací v Cechách 1900 — Konsumni úvr v drobných živnostech a obchodech —
Informaní kanceláe.

Poátek ervence pinesl obvyklé zprávy, úední i neúední, o pravd-
podobných vyhlídkách na úrodu v roce letošním. Veliká sucha kvtnová
a ervnová siln uškodila a deštivé poasí pozdji nastalé mže znanji
prospti jen krajinám severnjším nebo v polohách vyšších. V Uhrách

však nelze prý oekávati ani úrodu prostední, na všechen zpsob znan
menší než v roce loském. Ostatn bývají úední zprávy uherské vlády

o úrod obyejn zbarvovány pesimisticky; Uhersko, jakožto prodava,

nerado budí domnní, že obilí bude dost a dobrého a že tudíž by ceny

mohly býti levnjší.

Také naše polovice íše potebovati bude dobré úrody. Pes všechnu

naši pasivnost co do výroby a spoteby obilin, pes všechnu pokraující

industrialisaci, odlidování venkova atd. atd. není zajisté pro nás lhostejno,

jaký výtžek poskytne miliardový kapitál v pd tkvící milionm obyva-

telstva, svou existencí a blahobytem na pd závislého, a »chud3' sedlák —
chudé království« platí pro nás i dnes stejn ješt jako za dob fysiokrat.

A nejenom malí, i velcí závisejí na výsledku polní úrody : i velko-

prmysl oekává od vtší kupní sílj' obyvatelstva rolnického zvtšení od-

bytu a výroby, dráhy sledují výsledek žní, nahradí-li jim rozmnožené

transporty obilní silné úbytky dopravních píjm, zpsobené v prvním

pololetí kleslou konjunkturou prmyslovou a báskou, zatím co neustále

a neodvratn stoupají jejich výdaje.

Zákony ze dne 6. ervna t. r. o stanovení stavebního a investiního

programu státní správy železniní pro dobu do konce r. 1905 a ze dne

11. ervna t. r. o stavb vodních cest a provedení regulací íních jsou

již v platnosti, se stavbou tí velikých tunel pro dráhy karavanskou,

pyhruskou a turskou o úhrnné délce 10^/^ kilometr bylo již zapoato,

na sestavování provádcích pedpis pro zákon o vodních drahách se

v ministerstvech piln pracuje.

Dle výslovného pedpisu obou zákon má se pi stavb železnic i

vodních drah tchto dáti pednost tuzemskému prmyslu a dlnictvu, a po-

nvadž investice železniní do konce roku 1905 obnášejí úhrnem pes
483 mil. a investice vodní v letech 1904— 1912 250 mil. korun, slibují

si od tchto staveb a investicí nerialé oplodnní peetná výrobní odvtví,

železárny, strojírny, montárny, továrny na železniní vozy a lokomotivy,

cementárny, cihelny atd., deputace prmyslových korporací a spolk d-
kovala již panovníkovi v audienci za schválení obou zákon a prmysl-

nický klub dal podnt k podepisování adresy též min. pedsedovi Korbrovi

strhnuv do svého vleku skoro všechny komory rakouské.

Pro nás Cechy dosud není valné píiny k jásotu. Z nových že-

leznic je v echách pouze neveliká dráha Rakovník-Louny, z vodního

stavebního programu je zatím nejjistjší provedení kanalisace stedního



Labe a snad i Vltavy s 12^3" o"™ ^ kanalisace Vltavy uvnit Prahy

s SO^^/^ním píspvkem zemským, kdežto alpské zem píspvky na nové

dráhy skoro vesms odmítají (jen Salcbursko a Korutany dávají po

100.000 zl.). A podíl svj na stavbách v jiných zemích bude si eský
prmysl zajisté musit teprv vybojovat svou vnitní zdatností.

Dle statistiky ministerstva železnic zahrnov^ala státem provozovaná

sí železniní koncem roku 1900 celkem 11.239 km, z ehož pipadalo

7762 km na státní dráhy, 602 km na soukromé dráhy provozované na

úet státu a 2875 km na soukromé dráhy provozované na úet soukro-

mých vlastník. Dopravní píjmy drah provozovaných na úet státu

a mstské dráhy vídeské inily úhrnem loni 262,979.000 K, dopravní

výdaje (mimo platy za zúroení a umoování a mimo výlohy regulace

plat státních zízenc železniních) 187,352.000 K; píjmy stouply proti

roku pedchozímu o 14'68 mil., výdaje o 17'268 mil. korun. Osobních

jízd bylo podniknuto na tchto drahách loni 73*55 milion (2422 milion
osobních kilometr), náklad bylo dopraveno 32*248 mil. tun.

Nedávno uveejnny též íslice dopravy po rakouském Labi a Vltav.

V doprav pohraniní plulo Žandovcm 1859 parník osobních, proti vod
101 a po vod 99 rychlých a nákladních, proti vod 7877 a po vod
8441 lodí plachetních a vlených s nákladem 4*32 mil. metr. cent (proti

vod) resp. 23*08 mil. metr. cent (po vod), dále 392 parník kolových

a 919 etzových; po vod krom toho ješt 2225 vor s 506.262 pev-

nými metry díví a 6000 metrickými centy nákladu. Doprava tuzemská

inila proti vod 0*189 mil. a po vod 0*924 mil., celkem tedy 1*113 mil.

metr. cent a s dopravou hraniní (27 403 mil.) dohromady 28*516 mil.

metr. cent, k emuž pistupuje ješt 3*954 mil. metr. cent dopravy vo-

rové. Na Vltav nad Prahou bylo lodních zptných plaveb 1991, jimiž

bylo vykonáno 33.847 km. — Hlavními pístavibti na Labi jsou ovšem

Ústí n. L. (15*2 mil. q), Rozblesy (3*57 mil. q), Laube (3*78 mil. q,

hlavní pekladišt pro zboží picházející po lodi z Nmecka) a Beznice

<1*535 miL q).
*

eská spolenost národohospodáská poádá od 7.— 12. íjna v Praze

druhý kurs národohospodáský a sociáln-politický. Pednášeti budou : prof.

dr. Bráf o mechanismu obhu (6 hodin), dr. Fáek o úvrnictví v malých

živnostech a obchodech (3 hod.), prof. dr. Fiedler o sthování obyvatelstva

.a sociální otázce zemdlské (3 hod.), doc. dr. Gruber o veejných podni-

cích a jich významu v hospodáství státním a obecním (6 hod.), docent

dr. Horáek o agrární reform (5 hod.), dr. Pilbauer o zahranin tržb

a obchodních smlouvách rakousko-uherských (6 hod.), dr. Salaba o socia-

lisaci umní (4 hod.), dr. Schuster o industrialisaci zemdlství (3 hod.).

Kurs bude konán, pihlásí-li se nejmén 100 úastník, v udané dob od

8— 12 hod. dopoledne a od 4—6 hod. odpoledne, po pípad s veerními

rozhovory. Zápisné iní pro celý kurs 10 K, pro jednotlivý kurs šesti

-

hodinový 2 K, pro kursy o mén hodinách 1 K. Pihlášky (s udáním stavu

SL bydlišt, ale zatím bez zápisného) do 31. srpna t. r.

* 49*
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Nové obchodní grémium Pražské oteve v záí t. r. v Praze novou
eskou dvojtídní školu obchodní (denní), jaké zízeny jsou u nás v Koh'n,
Mlníce a eských Budjovicích (která rovnž již v záí bude otevena),

a v elných mstech nmeckých. Zízení tohoto obchodního uilišt, pro

které práv v Praze jest místo, dlužno vítati s povdkem, ponvadž se jím

naproti množícím se soukromým obchodním školám kvality druhdy dosti

pochybné dostane veliké poteb obchodnického vzdlání pro stední vrstvy

kupecké ústavu zajisté dokonalého, všem požadavkm vyhovujícího.

Do naší rubriky spadá i zpráva snmovní o stavu pokraovacího

školství prmyslového a obchodního. Na prospšný rozdíl proti školství

rolnickému pokraovací školství prmyslové a obchodní neobyejn se roz-

vinulo. R. 1894 inil poet tchto škol 291, roku loského 390, poet
tíd ped šesti lety 949, nyní 1393, poet žák tehdy 31.153 a nyní

50.930, ale též náklad jejich vydržování stoupl v tchto letech z 874.000
na 1,293.000 korun a zemská subvence ze 140.000 na 184.000 korun.

Poet žactva stoupl tedy o QS^j^, poet škol o 34^0, poet tíd o 46*^/,,,

vydržovací náklad však jen o 34*'/'() a zemská subvence jen o 31^7o-
A v školním roce 1900—1901 bylo opt založeno 12 nových škol es-
kých a 3 nmecké. Ze 372 chlapeckých škol pokraovacích jest 222
eských a 150 nmeckých (40-^'^/^), kdežto žactva bylo na školách es-
kých 28.092 a na nmeckých 13.678 (ili jen 32757^). Na eských
školách bylo nmeckých žák jen 447 ili

1í'Q^Jq,
na nmeckých školách

žák eské národnosti 1912 ili 13'97^/q, tedy pomrn asi devtkrát

více. Poet eských žák na nkterých nmeckých školách pokraovacích

stail by úpln k zaízení samostatných škol eských. Na 15 školách,

z toho 12 eských, vyuuje se v nedli dopoledne i odpoledne, v nedli

jen odpoledne vyuuje se na 23 školách (z toho 18 eských) a jen do-

poledne na 287 školách (z toho 180 eských). eské kraje jsou tedy

menšími páteli nedlního klidu u než nmecké; úpln bez nedlního

vyuování je pouze 12 škol eských, ale 35 nmeckých, eských tedy

asi jen osmnáctina, nmeckých skoro tvrtina! Obchodních škol pokrao-

vacích mají Nmci 22, my jen 24, smíšených Nmci 2, my 5, jen pr-
myslových Nmci 121, my 192, ryze odborný ráz mají 4 školy loaské
a voraské (nm.), 1 zlatnická (es.) a 1 hostinská (nmecká).

Vydána nedávno též zpráva ministerstva obchodu o akci na povzne-

sení malých živností v roce 1 900. Známy jsou úely této akce : tech-

nické podporování maloživností, hospodáská organisace jeho, povznesení

uednické výchovy. V prvním smru zizování trvalých a doasných
výstav odborných pomcek a stroj živnostenských, poádání a podpora

pokraovacích kurs pro živnostníky a pomocníky, ustanovování koovných
uitel, konání odborných pednášek a udílení pokyn a rad odborných

;

poskytování stroj živnostenským sdružením a podpora zájm maloživno-

stenských pi zadávání dodávek, zvi, vojenských. ' V druhém smru pso-
bení k zakládání svépomocných družstev živnostenských a vliv na zaízení

a správu podnik spoleenstevních, konen poskytování zápjek družstvm
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živnostenským. V tetím smru konen výstavky ucednických prací, sub-

vencování vzorných mistr a podpora k zaizování útulen a besídek

ucednických.

Prostedky, jimiž akce tato vládne, jsou dosti znané. R. 1892 zaala

s 20.000 korun a loni jedin stát vnoval 559.040 korun, o 132.000 K
více než v roce pedchozím a dvojnásobný obnos toho, co vnoval ješt

v roce 1897. Úhrnem vnoval stát k tomuto úelu od roku 1892 pes
2 "9 mil. korun. Vedle toho úastní se akce této vždy rostoucí mrou
jednotlivé zem, obchodní komory a okresy, které loni vydaly k témuž

úelu dohromady na 370.000 K a v letech 1892—1900 pes 1-6 mil.

korun, tak že bylo celkem v tchto devíti letech vydáno k povznesení malo-

živnostnictva pes 4*5 mil. korun.

Od let ukazovali jsme na pílišnou zcentralisovanost celé akce,

Stálá výstava pracovních pomcek zízena jest vládou pouze ve Vídni

a živnostníkm » pespolním* poskytují se pouze stipendia k její návštv,
zatím co vídenští živnostníci — vtšinou pímo typ živnostnictva spolé-

hajícího na pomoc s hry a tžícího ostatn bez valné námahy z privile-

govaného hospodáského postavení Vídn — jsou v odborných výstavách

vzácnými hosty. Stálé výstavky v jiných mstech jsou vládou toliko

skrovn podporovány — ostatní náklady jejich zízení a vydržování sva-

leny na bedra místních initel — a výstavky doasné poádány byly

rovnž vesms initeli místními. Také v kursech je pelivý rozdíl mezi

kursy vídeskými a pespolními; ony jsou »mistrovské«, jsou »vyšším

stupnm vyuovacím*, konají se s velikým aparátem technickým, trvají

delší dobu (6—8— 12 nedl), zaízení vzorných dílen pro n ve Vídni

stálo pes 100.000 korun, vyuovací jazyk jejich je pouze nmecký
(z poátku byly aspo obuvnické kursj'' ásten eské) — tyto, pespolní

i vnjší kursy, jsou pouze »odborné«, trvají kratší dobu, uební osnova

jest obmezenjší, zaízení jednodušší, uiteli jsou jen absolventi mistrovských

kurs vídeských, líursy konají se dle poteby v místech, kde živnost

dotená silnji je zastoupena, a ovšem také v jazycích nenmeckých.
Je tedy zejmý rozdíl mezi živnostníky nmeckými a nmecky ne-

umjícími; v Rakousku mžeš v eském jazyce vystudovati universitu

i techniku, mžeš býti lékaem, inženýrem, stavitelem atd. bez valné zna-

losti nminy — ale » mistrovských kurs « pro obuvníky, truhláe, krejí,

zámeníky a tesae bez nmeckého jazyka a vyuování úastniti se ne-

mžeš. Odtud také procento Cech, povolávaných na mistrovské kursy

vídeské, je ím dále tím menší. A i nižší, odborné kursy byly vládní

akcí poádány v eském jazyce dosud pouze pro obuvníky, kdežto v n-
meckých mstech mimo Víde poádá státní akce nákladem státním již

i kursy pro truhláe a krejí.

Nechtli-li jsme opozditi se co do živnostenského výcviku za živnost-

níky nmeckými, ze státních penz podporovanými, musili jsme se — po-

dobn jako ve školství obecném a stedním — chopiti svépomoci. Pražská

komora marn usilovavši o zavedení eštiny na státních kursech mistrov-

ských a o vtší zetel k speciálním živnostenským potebám eského krá-

lovství -v této akci vzdlávací, založila v Praze technologické museum,
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které hned v prvých dvou letech trvání svého znan pedstihlo innost
technického vykonavatele státní akce, technologického musea vídeského.

Stálá strojová výstava v Praze ítá 556 motor a stroj a 25 sbírek ná-

stroj a materialií. Poádány dv doasné výstavy : v Praze výstava prací, které

byly provedeny pi musejních kursech pražských, a- v Kutné Hoe výstava

vzorných dílen emeslnických pi loské výstav krajinské. innost
kursová je v Piaze daleko rozmanitjší než ve \^ídni

;
poádány kursy pro

knihae, mistrovské kursy kožešnické, 10 kurs luebních pro soukenníky,

klobouníky, pro zdobení kov drahých i obecných, pro istní skvrn,

istní a barvení per, kožešin atd., celkem v Praze 7 a na venkov
17 kurs. Zejm. luební, knihaské a kožešnické kursy jsou pvodními
a dosud ojedinlými podniky technologického musea pražského. Výstavky

uednických prací organisovány v 19 místech eských a v Praze konána

ústední výstavka prací, které na venkovských výstavkách byly vyzna-

menány.
Museum technologické jest ovšem subvencováno státem; ale subvence

tato je nepatrnou ástí toho, co vnuje se na prostedky sloužící výhradn
k povznesení živnostnictva nmeckého. Na p. jen na stipendiích státních

pro tyi truhláské kursy ve Vídni bylo loni vydáno pes 10.000 kor.,

neítajíc ani desítitisícové výdaje na zaízení a vydržování tchto kurs
samých; ale na stejn zaízené kursy mistrovské mimo Víde udílí stát

subvence pouze 400 korun, ponechávaje starost o náklady ostatní na kurs

i na stipendia pro úastníky initelm místním, kursy zaízené jednodušeji

subvencuje pak pouhými 200 korunami.

Pímo zaráží též nepatrná úast eského živnostnictva pi státní akci

úvrní; ze státních úvr v celkovém obnose 131.6000 korun povolených

pipadá na eská družstva živnostenská (pouze tyi !) 9 600 korun, na

jedno eské v Brn 1 0.000 korun. Máme sice v Cechách svj zemský

jubilejní úvrní fond maloživnostenský, ale ani ten není dosti využitkován.

A máme státní dotace ponechati snad úpln zemím ostatním a sami na

n jen v daních pispívati ?

Vidíme tedy v prbhu státní akce maloživnostenské vždy vtší po-

míjení eského elementu naproti nmeckému; že pak mezi ostatními ná-

rody slovanskými v Rakousku jest úast na státní akci pranepatrná, ba

druhdy skoro žádná, je pochopitelno. Na p. doasné výstavky byly v Halii

a v jižních zemích a krajích se slovanským obyvatelstvem konány pouze

ve Lvov a v Cernovicích, z uednických výstavek ve slovanských krajích

mimo echy a Moravu ani jediná, poet úastník mistrovských kurs
vídeských je ze slovanských kraj (i v echách a na Morav) vbec ne-

pomrn malý, kursy odborné konány v celé Halii pouze 4, v Cernovi-

cích 1 (státní), v Krajin 3 (státní a nmecké), nesmírn ídko rozsety

jsou v slovanských krajích státem propjené moderní pomcky výrobní.

Je-li v ostatních zemích a krajích slovanských píinou malý stupe
prmyslového a zejména i emeslnického vývoje, mžeme u nás naíkati

jen na ústup a pi nejmenším stagnaci snah svépomocných a sdružovacích.
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pokud jde o iniciativní dožadování se výchovné a materiální podpory se

strany živnostnictva a na malou péi, jakou práv eská delegace vnuje
této záležitosti.

Pi státní akci maloživnostenské spolupsobí totiž zvláštní sbor po-

radní, v nmž zasedali díve eští poslanci Adámek, Dr. Kramá a Skála

a v nmž za nynjšího složení zasedá pt poslanc íšských a zemských.
Psobnost tohoto poradního sboru je sice ustavin obmezována, sbor svolává

se nyní jen jednou až nanejvýše dvakrát do roka, tžisko akce pechází
vždy víc a více ve státní orgány výkonné — ale rovnž jest pravda, že

od eských len tohoto poradního sboru až do nejnovjší doby nedostalo

se eským interesentm jediného pokynu nebo jediné informace, že ono
znenáhlé obmezování se akce na pouze nmecké živnostnictvo prošlo dle

všeho úpln bez jejich pozornosti, pi nejmenším není nic známo, že by
se byli proti této tendenci ohradili a eské oprávnné požadavky k plat-

nosti pivedli. Jen na Morav, zdá se, že dosaženo neho, ovšem ne

zásadního.

Souasn skoro podal zemský výbor snmu zprávu o své innosti

maloživnostenské v r. 1900. Skromný snm vzal zprávu loskou na v-
domí s úplným uspokojením. Bh ví, emu mlo platiti toto uspokojení:

snad jen tomu, že povolené dotace nijak se nevyerpávají a prospjí snad

asem k posílení pokladních hotovostí zemských. Za to letos padla na

snmu ostrá slova Adámkova o indolenci živnostnictva našeho ; slova celkem

správná, aspo pokud jde o masy, ale byl by je ekl p. Adámek, kdyby jeho

zemskovýborská e.xistence nepoutala se nyní dle všeho více ke stran a okresm
agrárním ? A kdo to byli, kteí po léta a desítiletí živnostnictvu místo po-

uení a povzbuzení k práci a vzdlávání podávali jen lichotné fráse, nežli

mladoeští eníci na mstských schzích volebních?

A i nynjší obrat je pouze zdánlivý a doasný. Až pjde o hlasy

voliské, nebude uvdomlejších a pokrokovjších živnostník jako rolník

nad eské, a jenom vláda, cislajtanismus a co všechno budou vinny, klesá-li

u nás ruch družstevní, odborný výcvik, výrobní technika atd. v malé vý-

rob živnostenské a rolnické, a dosáhneme-li státního práva, obratem ruky

budeme míti též vzdlání a blahobyt ...

Zatím jsou výsledky zemské akce eské, jak již naznaeno, velmi

skrovné. Dotací k zakupování stroj, motor a pracovních pomcek bylo

v echách snmem v letech 1895— 1900 povoleno úhrnem 120.000 kor.

(ron po 2.000 kor.); ale záloh z této dotace živnostnickým družstvm
povoleno bylo v této dob jen 110.640 korun, a skuten vyplaceno,

t. j. podlenými spoleenstvy použito bylo dokonce jen 58.248 korun,

tedy ani polovice obnos snmem vnovaných, tak že se již loni snm
usnesl zmocniti zemský výbor, aby také této dotace užil k úelu zcela

jinému, pro který jest i v živnostnictvu více smyslu, na cestovní stipendia

k návštv svtové výstavy paížské, pro nž tedy z této položky vno-
váno 4.268 korun, kdežto ostatních 41.752 korun vlastn koncem r. 1900
propadlo.
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Paížská výstava pomohla vyerpati též zbytky druhé dotace, vno-
vané od r. 1896 obnosem 10.000 korun ron pro rzné, vtšinou sku-

ten i domnle vzdlávací úely maloživnostenské ; inil úhrn stipendií

k návštv paížské výstavy pro živnostníky 17.850 korun, na všechny

ostatní úely (uednické výstavky,, strojovou ást výstavy kutnohorské,

mistrovské kursy a vydávání odborných spis) bylo vydáno necelých

8.000 korun. Kdežto za pedchozí tyi léta nebývala vyerpána ani tato

dotace, musilo nyní po vyerpání starších zbytk pro stipendia paížská
býti sáhnuto i k ásti dotace strojové.

Budou-li pak astji výstavy za hranicemi, svtové i zemské nebo

i krajinské a odborné, vyerpá se zcela nepochybn i zbývající nepoužitá

ást strojové dotace, jak si k tomu zemský výbor dal udhti zmocnní . . .

K nejbolavjším stránkám postavení maloživnostnictva i obchodnictva

našeho patí nespoádané úvrnictví. Obuvník dodá obuv, a pedloží-li zá-

kazníkovi po tvrt i pl lét úet, bývá zákazník uražen ; dluhy krejímu,

švadlen a druhdy i pradlen platí se co možná nejpozdji a s ochotou,

která se ím dále od doby, co výrobek nebo práce byla dodána, tím více

zmenšuje; zámožnjší rodiny pokládají se za svrchovan poádné, platí-li

svým drobným dodavatelm úty pólo- nebo celoron, tebas pak po

dalším ješt msíci nebo tvrtletí; stavební živnostník eká na peníze za

dodanou práci nebo výrobek rok a pldruhého roku, až stavba je schvá-

lena nebo druhdy i prodána neb aspo pronajata ; drobný obchodník, kupec

i hokyná, který by neposkytoval na úvr, byl by u nás vtšinou ne-

možný. A tak nás musí živnostník anebo obchodník kreditovati tetinu,

polovici i dv tetiny svého odbytu, peasto i lidem, u nichž je neplacení

zbyteným pohodlím, nepoádností nebo nesvdomitostí. Tím vyerpává se

provozovací kapitál živnostníkv, také on nemže pak platiti hotov, ale

jemu úvr znamená platiti dráže zboží, spokojiti se s ledabylou kvalitou,

jemu vitelem nabídnutou, bjhi pipoután, >viseti« na uritém dodavateli.

Ponvadž kreditování znamená v tchto pomrech také etné ztráty, do-

davatel každý, nechce-li konen sám utonouti ve ztrátách, piráží je na

ceny zboží jakožto risikovou prémii, kterou platí poádní za nepoádné.

S druhé strany zbytené hraní na úvr svádí spotebitele k lehkovážnj-

šímu rozhodování se o nákoupi, ke spoteb zbytené a luxusní, ke zvyšo-

vání životní úrovn nad míru vlastním dchodem urenou. Jsou druhdy
celá msta a celé kraje, žijící vlastn na dluh, t. j. aspo konsumující

již naped to, co teprv z budoucích píjm bude moci býti zaplaceno, nebo

co snad vbec nebude moci býti zaplaceno. A ti jednotlivci, rodiny, kraje

zdražují konsum, znejisují výrobu a odbyt a bývají píinami kalamity

ady existencí výrobnických a obchodnických. Plní se knihy obchod-

níkov}', ale pokladna jeho se vyprazduje ; bývají velké a v skutku jinak i dobe
situované továrny, u kterých o vtší hotové peníze bývá nouze, protože

všechno uvázlo u neplatících odbratel.
V loské úvrní anket u ministerstva obchodu konané ukázalo se,

že mezi nepoádnými platí teli jsou i státní úady, které dlouho zadržují

dodavatelm placení smluvené ceny za výrobek nebo práci dodanou, dlouho
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protahují pezkoušení dodávky nebo kolaudaci stavby, i když ruení již

pominulo. A když to se dje na dev zeleném, co teprv na suchém?

Anketa loská úvrní problém malého muže nikterak nerozešila a

vláda koná další šetení. Novodobé pomry úvrní mají vŠak i další

stránku : ochranná zaízení proti nebezpeím kreditování, jakási to nutná zla

s úvrnictvím spojená. Zmíníme se o jednom, protože má pro nás i ná-

rodn vtší dležitost a vyložíme strun jeho ústrojí. Jsou to moderní in-

formaní kanceláe.

Kdokoliv dává na úvr, musí býti o svých dlužnících neustále in-

formován, a sice jak o jejich hmotných pomrech, tak i o jejich vlast-

nostech osobních, zejména též mravních, protože ty práv rozhodují o jeho

schopnosti i vli platební. V pomrech obmezenjších mohl a hledl se

také každý obchodník o zákaznících, jimž poskytoval úvr a jež vtšmou
osobn znal, informovati sám; za dnešn ho rozvoje styk obchodních, pro-

stedkovaných nad to vtšinou jen korespondencí listovou a telegrafní,

adresái, cestujícími atd., musí se obchodník o zprávy o svých komitentech

uchylovati velmi asto k placeným službám jiných osob a ústav.

Ústavy tyto erpají své zprávy o pomrech osob, které tazatel zv-
dti si žádá, hlavn zase svými placenými agenty a korespondenty, dílem

i od úad, konsulát, obchodních komor a z dobrovolného zpravodajství

svých vlastních komitent a pedplatitel o zkušenostech s jednotlivými

dlužníky nabytých. Zprávy, takto z rzných pramen docházející, uscho-

vávají se v archivu, zkoumají, doplují a sestavují v obraz celkový, jejž

potom kancelá s tazatelem sdluje.

Zejmo, že ádné unkcionování informaních kanceláí pedpokládá

adu podmínek, jež dosti zídka dokonale mohou býti splnny : vlastní,

obsažný a pesn vedený archiv, estný, kupecky vzdlaný, pesný, ne-

stranný a rozvážný personál, nákladnou službu a organisaci zpravodajskou.

I když pomocné a výkonné orgány informaní kanceláe jsou s nejvtší

péí vybrány, není správ podniku možno je v jejich innosti pátrací

nebo v jejich posuzování pomr vždy zevrubn sledovati a kontrolovati.

Také korespondenti a jiné zpsoby, jakými kanceláe zprávy si zjednávají,

mohou velmi asto zklamati.

Uznávají-li kanceláe pro sebe možnost omyl a nedopatení, vy-

hrazujíce si, že za danou informaci nepejímají právní zodpovdnosti (»bez

obliga«), má tím více obchodník býti pamtliv, že informace kanceláí daná

jest jen jakousi orientací ceny více mén problematické, která nesprošuje

tazatele vlastního pemýšlení, usuzování a po pípad i pátrání, zejména

když na p. výše objednávky nebo úvru, rychli následování objednávek,

zpsob života uchazeova a pod. okolnosti budí zvláštní pochybnosti a na-

pomínají k prozetelnosti. Dvojnásob je pak potebí opatrnosti z toho d-
vodu, že i do služby informaní dostaly se živly nepovolané a nesvdomité.

Nesprávné informace jsou stejn škodlivé, a zní o dotázaném ne-

právem píznivji i nepíznivji. Informace omylem píznivá psobí viteli

ztráty uvených pohledávek, informace omylem nepíznivá nií nespra-

vedliv toho, kdo se o úvr uchází, a pipravuje i vitele o obchod, který



by byl mohl bezpen s prospchem uiniti, o spojení, které mohlo býti

po pípad výnosným.

Informaní kancelá má tedy v rukou úvr dlužníkv, t. j. jeho

existenci, pi nejmenším jeho úspch obchodní. Potebujete úvr 10.000,

jež byste dle svých pomr svdomit mohl pejmouti a podmínkám pesn
dostáti — ale kancelá doporuuje vás viteli i dodavateli pouze k úvru
5000 nebo i 1000, a vy nemžete pevzíti obchod, na nmž byste byl

vyzískal, nemžete si opatiti zboží nebo naízení, jehož potebujete, jste

zkrátka odsouzen k živoení. A jaké následky mže pro vás míti informace

úpln nepíznivá!

Naproti tomu informace, která vás vylíí pízniv, nejen co do hmot-

ných pomr, ale i co do vlastností odborných a mravních, otevírají vám
úvr, zjednávají dodávky, podncují odbyt: mžete snáze prospívati a-ospra-

vedlníte potom snadno dodaten skvlou kvalifikaci, která v dob, kdy

byla dána, nebyla vlastn zcela správnou. A neospravedlníte-li, byla práv
informace »bez obliga* a »zmýliti se mže každý«.

A tu tvrdívá se, že u informaních kanceláí soukromých spolu-

rozhodují sympatie i antipatie národní a kmenové. Pravda-li ? Zajisté ne

vesms, ale pece leckde. Nejde tu jist o protivu mezi informací pí-

znivou a nepíznivou, nýbrž jen o trochu více svtla i ern— ale tento

odstín, nikdy dos jemný, aby jej nevystihlo bystré oko obchodníkovo,

mže váš úspch podnítiti nebo zniiti.

Také vlastní informaní kanceláe úvrní jsou tedy postulátem národní

hospodáské politiky

!

T.

Sociální. Rozšíení koaleního moru v Cechách a prostedky reformní — Vysthova-
lectví z Rakoiisko-Uherska — Keorganisace živnostenské inspekce v Uhrách — Mezi-

národní kongres hornický v Londýn a devítihodinná pracovní doba v hornictví v Rakousku.

Zajímavé a záslužné šetení provedl zemský výbor král. (!;eského

o rozšíení moru koaleního v echách i o prostedcích proti opilství.

Setení jeho týkalo se ovšem hlavn jen rozšíení nemírného pití

silných lihovin, hlavn koalky, a prostedk proti alkoholismu koalenímu.
Pití vína není u nás obecnji rozšíeno, požívání piva — mimo ojedinlé

pípady — nemá prý zlých následk ani pro jednotlivce, ani pro jeho

potomstvo anebo pro ostatní spolenost lidskou. Rozumí se arci, že pi
požívání piva, jak se u nás dje, nelze mluviti o alkohoHsmu jaksi tech-

nickém, a že tedy nemohlo býti pedmtem šetení o moru alkoholovém,

ale že také pití piva u nás je rozšíeno nad míru zdravou a pimenou
našim jinakým pomrm zejm. hospodáským a že následky pílišného

popíjení po hostincích s prvodními zjevy, jako hazardní hra v karty

a pod., projevují se rovnž ve zniených existencích celých rodin, konen
že pití slabších lihovin, jako piva, bývá zhusta pedchdcem alkoholismu

koalkového, jest nemén jisto.

Uvedeme nco z výsledk šetení. Z 212 okresních výbor odpo-

vdlo 191; ostatních 21 tak si váží zízení samosprávného, že svému

nejvyššímu orgánu samosprávnému ani v dob bez toho dle povahy vci
dosti dlouhé neodpovdlo. Asi polovice (105) všech výbor království



vyslovila se, že v jejich krajin alkoholism rozšíen není, nicmén dopo-

ruovalo 61 výbor provedení jistých opatení i proti jednotlivým pípa-
dm v zájmu veejného blaha a veejné mravnosti. V 9 dalších okresích

prý alkoholismu ubývá, ale v šesti se pece ješt doporuují zvláštní

opatení proti nmu. V dalších 64 okresích bylo konstatováno pibývání
nebo více mén znané rozšíení alkoholismu. Pi tom dlužno arci míti

na pamti, že alkoholismem vyrozumívaly jednotlivé okresní výbory roz-

manité jevy; zjeví se alkoholism nkdy pouze ve vtším poctu pípad
náhlého zpití pi rzných zábavách, slavnostech atd., jinde ve vtším potu
osob oddaných stálému pití koalky (piják), jinde konen ve stálém po-

žívání lihovin se strany vtšího potu nebo jisté tídy obyvatelstva, tebas
v dávkách menších a k náhlému zpití o sobe nedostaujících. Dle došlých zpráv

alkoholism rozšíen jest hlavn v. okresích východoeských, okresy s velikým

potem piják koalky (4^;(^ tvoí takoka souvislý obvod, který podle

jihovýchodních hranic zem sáhá až k Teboni, Týnu n. Vit., Milevsku

a Sedlanm a který na severu vysílá výbžky k Dube, Mnich. Hradišti,

Turnovu, Frýdlandu až na Šluknov.

V jisté obci okresu humpoleckého s 20 ísly domovními vycepuje se

ron 20 Jil bílé koalky krom lihovin strojených a krom toho kupují

hospodái ješt koalku odjinud, tak že v obci, která ítá 24 dosplých
muž, pipadá na každého pes 1 hl koalky ron. V jiné obci, okresu

mladoboleslavského, dlnické rodiny v lomech i s nejútlejšími dtmi pojí-

dají v poledne a veer koalku s nalámaným chlebem z mísy lžícemi

místo polévky — zvyk, vyskytující se daleko obecnji, než by se za to

mlo. Tkalci v pohorských vesnicích na severovýchodní hranici království

propíjejí nepatr}'^ peníz od zamstnavatele za odvedenou práci stržený v sobotu

nebo v nedli v mst v koaln (stejn konstatoval neobyejn rozšíený

alkoholism Dr. Bauer v domáckém tkalcovství na eskomoravské vysoin).
Na jihovýchod trpí koalením morem i zamstnavatelé ; hospodá jsa

k vli pracovnímu lidu nucen koalku míti v dom objednává ji ve vtším
množství a zvyká pak na ni i sám i lenové rodiny.

Jako pijáci koalky byly v Cechách zaznamenány celkem 25.292
osoby. Z tohoto armádního sboru pijáctva eského je 95"38*'/y muž
a žen 4'62"/y ; skoro 70"/,, piják bylo ve vku pes 40 let, a z toho

zase 12'/2 7o ^^ ^^^" P^^^ 60 ^^t.

Zpráva zemská dobe tento zjev vysvtluje, že jednak v mladším

vku následky nemírného pití nevyst. pují tak zjevn, aby mladší osoby

byly tak asto za pijáky prohlášeny, jednak že v pozdjším vku vynikají

po oslabení exces pohlavních více výstednosti gastronrmické, konen
že v obtížích zápasu o život mladší elementy pomáhají si vysthováním
nebo násilnými zloiny, kdežto elementy mén resistentní podléhají samo-

vražd nebo zloinm úskoným (podvod atd.) nebo konen alkoholismu.

Velmi veliké procento piják pipadá na osoby ovdovlé ; dle povolání

pak bylo 49°/o z konstatovaných piják nádenníci, 19"/^ profesionisté (živnost-

níci), IQVz** „ majitel pozemk a domká a 12'.2''/y osob práce se štítících

a tulák. Srovnání tchto íslic s procentuálním zastoupením jednotlivých

druh povolání v celkovém obyvatelstvu není možno, již vlastn proto, že

není zjištno, z jakých vrstev rekrutovaly se druhdy ony etné osoby,

které nyní sumárn vadny jsou v rubriku lenoch a tulák z povolání!
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Jaké jsou píiny alkoholismu? Rozšíené pití koalky bylo všude
konstatováno, kde na jednoho obyvatele pipadalo prmrem mén než

1 hektolitr piva v píslušném finanním okresu navaeného. Podporou
alkoholismu je pedevším podávání lihovin dlnictvu vbec neb pi jistých

pracích ; dlnictvo mezi dvma zamstnavateli-hospodáí vybere si z pravidla

toho, kdo za podmínek jinak zdánliv stejných poskytuje více nebo silnjší

koalku. Dále jsou podntem alkoholismu píliš asté píležitosti k po-

žívání lihovin, peasté zábavy a slavnosti za všemožnými záminkami
v sousedících obcích po ad konané, aby se jich všech jednotlivci vždy
co možná z celého okolí mohli súastniti. V nkterých krajích poskytuje

se koalka pi obvyklém veerním modlení u mrtvol a potom v den pohbu.
Velice psobí také poet koaleních výep ; koalejníci lidem koalku
druhdy pímo vnucují a k jejímu požívání svádjí. Leckde po zrušení koa-
leního výepu zvyklo si obyvatelstvo i tíd zcela chudých na míst ranní

koalky spokojiti se polévkou nebo kávou, leckde zpsobila nápravu již

pouhá zmna v osob majitele koncese. Nemáme koalen a nemáme opilc,
praví dobe jedna ze zpráv.

Ovšem nepipadá prý pomrn nejvtší poet výep a obchod
s lihovinami na východní politické okresy království eského, nýbrž (dle

potu obyvatelstva) na okresy severní, což však lze snad vysvtliti tím,

že mezi výepy a prodeji lihovin zahrnut je veliký poet kantin zízených

.
pi severoes. podnicích továrních. Ostatn záleží, jak už podoteno, velice

mnoho na osob majitele koncese a na tom, jaké jsou tu jiné disposice pro šíení

alkoholismu. Ponvadž však živnostenský ád skuten dopouští obmezení
potu koncesí koalenických na m-ru nejmenší, dlužno za hlavní podpo-

rovatele alkoholismu v tomto smru pokládati naše úady živnostenské.

Zpráva zemského výboru dále tvrdí, že pro opilství nerozhoduje zpsob zamst-
nání, zemdlství i prmysl a hornictví, nýbrž daleko více zpsob života.

a že zejm. neklidný, sthovavý nebo pímo potulný život je daleko více než druh

zamstnání podntem alkoholismu. Konen patí okresy alkoholismem
stížené k tm, v nichž obvyklá prmrná mzda denní jest nejmenší, akoliv
nemajetnost a chudoba sama o sob k opilství nevede — ovšem u oby-

vatelstva mravného, vzdlaného a spoivého.
Jak obmeziti mor koalení? Njaká pemoudrá hlava v zemském

snme nebyla zvdava dovdti se, co o reform soudí zemský výbor
resp. jeho referent, všecek skutkový materiál ovládající a i jinak studiem

literatury, cizozemských zaízení a pod. pipravený, a tak bylo uinno
nepochopitelné usnesení, aby se zemský výbor (resp. jeho úednický re-

ferent) obmezil na to prost uvésti návrhy okresních výbor, aniž zaujati

k jednotlivým návrhm ur.ité stanovisko! A ponvadž z p. t. pp. len
zemského snmu peveliká vtšina nebude míti zpsobilosti nebo asu
a chuti z perozmanitých návrh, co jest možného a žádoucího, vybrati,

v soustavu uvésti a jednotlivým initelm (zákonodárství íšskému a zem-

skému, správ státní, okresm a obcím) pikáziti, znamená toto usnesení,

že zpráv zemského výboru bude dle všeho souzeno býti cenným skuten
píspvkem k poznání hospodáských a kulturních pomr království

eského, ale bez úinku praktického.

Navrhují pak okresní výbory a správy zemských ústav humanitních

prostedky proti alkoholismu perozmanité: snížení dan z piva a zdražení
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koalky ; zizování pivovar v krajích alkoholismem nejvíce ohrožených

;

podporu zizování výep neškod ých nápoj ; zápov poskytovati lihoviny

jako ást mzdy nebo stravy dlnictvu a pod. Má se dále obmeziti píle-

žitost k požívání lihovin : obmeziti tanení a j. zábavy a povolovati je

pouze v urité dni a souasn v obcích sousedních nebo ve všech obcích

okresu, zapovdti k nim pístup dtem a osobám mladistvým a nedovoliti

pi nich výep koalky; obraceti pozornost lidu na jiné zábavy a zamst-
nání, než která poskytuje život hostinský; obmeziti výrobu, prodej a výep
lihovin, toto zejména v malých obcích venkovských ; obmeziti míru lihovin,

které se smjí jednotlivci nabídnouti ; nevydávati lihoviny ve výepu
nebo prodeji dtem nebo mladistvým osobám, tebas byly pro n poslány

z rozkazu osob dosplých, nedávati lihoviny na dluh, za naturalie nebo zá-

stavu, nenalévati osobám podpory veejné požívajícím, nestídmým nebo opi-

lým ; trestati podncování k opilství; zavésti kuratelu a asyly pro pijáky, zdra-

votní a policejní dozor nad výrobou, prodejem a v\'epem lihovin atd.

A ovšem pak i prostedky proti nezamstnanosti, nevzdlanosti, toula-

vosti obyvatelstva, obmezování potulnosti (stravovny), zprostedkování práce,

usnadnní sthování za lepším výdlkem, navádní k šetrnosti (Raiffei-

senky), lidové kuchyn, vzdlávání lidu a vj^chova mládeže, podporování

spolk stídmosti atd.

Mnoho je dobrého v tchto návrzích — ale jak málo jsme pipra-

veni k jejich provádní i tam, kde neteba zákon ani píkaz vrchno-

stenských !

Zpráva rakouského konsulátu novoyorského konstatuje optný silný

vzrst vysthovalectví do Severní Ameriky. Do Spojených stát pistho-

valo se za loský rok 472.126 osob, kdežto roku pedchozího 361.318

osob. Polovina pisthovalc jsou nádeníky a zemdlskými pracovníky,

málo vzdlanými a nedostatenými hmotnými prostedky opatenými. Zpráva

konsulátní spatuje píinu stoupnutí vysthovalectví v lákání agent paro-

plavebních spoleností ; ale že pro toto lákání musí býti pda již díve

pipravena domácími pomry hospodáskými, sociálními, politickými, zpráva

nepovídá, ale dokazují íslice, kterými na tchto dodávkách lidského ma-

teriálu pracovního súastnny jsou jednotlivé státy. Speciáln ve znaném
stoupnutí vj^sthovaleckého ruchu ve všech státech Evropy v roce loském
dlužno právem spatovati píznak stísnnjších pomr hospodáských, po

nkolikaletém rozmachu konjunktury od polovice loského roku nastalých.

Tak z Itálie vysthovalo se loni do Severoamerické Unie 111.088 obyv.

(o plných 29.000 více než v roce pedchozím), a hned za Itálií následuje

Rakousko-Uhersko se 108.701 obyvateli (o 24.000 více než v roce 1899)

a konen Rusko s 92.486 vysthovalci (o 16.000 více než v r. 1899).

Jsme tedy po zubožené Itálii nejvtším dodavatelem amerického pistho-

valectví, od nás pichází skoro tvrtina všech amerických pisthovalc

!

Naproti tomu Nmecko se svým více než plmiliónovým pirozeným roním
pírstkem obyvatelstva dodalo Spojeným Státm toliko 20.768, sama blízká

a kmenov píbuzná a z nemalé ásti ne na bídný výdlek, nýbrž na

prmyslový a obchodní výboj jdoucí Anglie pouze 49.532 vysthovalc.



A silné vysthovalectví toto z Rakouska je vlastn plodem toliko po-
sledního dvacítiletí. Ped 30 lety, v roce 1871, ítalo se z Rakousko-
Uherska vysthovalc jen asi 9.500 a jen v roce národohospodáské krise

(1873) dosáhla íslice vysthovalc 11.228, klesla však hned v následu-

jících letech na 5.620 — 8.150 osob. Roku 1880 skoilo vysthovalectví

rázem na 29.360 osob a nekleslo pak již nikdy pod 28.000 osob; v r. 1889
pekroena byla hranice 50.000 osob, roku 1891 vysthovalo se již pes
78.500 osob, v letech následujících kolísalo vysthovalectví mezi 64 až

75.000 osob, až jsme r. 1899 dosáhli 84.837 a loni dokonce 108.101
osob ! A národn smutno jest, že z vysthovalc rakouských jsou ti ptiny
Poláci a Chorvaii, asi 2^2% ^^^^ ^ Moravané. Materiál, který se vy-

sthovává, není nejhorší; naopak živly, které nejmén jsou schopny zá-

pasu o život, nemají ani k vysthovalectví dost energie.

Když bylo loni poukázáno ke smutným íslicím vysthovalectví, padlo

s ministerské lavice slovo o vysthovalecké vášni Slovan
;
jist oni Poláci

z Halie, Slováci a Rusíni z Uher, Chorvati byli náramn chtivi opustiti

zem, které je nejen blahobytem, ale i politickými svobodami, péí o kul-

turní a mravní povznesení pímo zahrnovaly . . .

Reakn-militaristicko-policejnímu státu, jakým se nyní zase v nové

metamorfose vždy více stává Rakousko, jsou hrzn stoupající íslice vy-

sthovalectví, pro které poád ješt nedostává se nám potebné organisace

a úelného vedení, velmi smutným vysvdením.

V Uhrách provedeno 1. dubnem rozmnožení okres živnostenské in-

spekce. Instituce tato nabyla v Uhrách zákonného podkladu teprv v roce 1893.

Byli sice již díve v Uhrách živnostenští inspektoi, nikoli však k úelu
dlnické ochrany, nýbrž — jako svého asu v celém Rakousku — k pod-

poe prmyslu a odborného vyuování. Tmto inspektorm, jichž bylo šest

s dvma asistenty, sven nyní též dozor nad zachováváním zákon živno-

stenských a dlnických. Rozumí se, že pi tomto malém potu, pi roz-

sáhlosti obvodu, nad nímž mli vésti dozor, a pi rozmanitosti úkol, které

jim byly sveny, o innosti jen ponkud iatensivnjší nemohlo býti ei.
K tomu ješt byla úedním sídlem inspektor vesms Budapeš, a teprv

r. 1898 provedena territoriální decentralisace.

Poteb zvýšení sil dozorích hledno odpomoci slouením živno-

stenské inspekce s revisí kotl, rozmnožen též poet obvod z dosavad-

ních 9 na 17 (dle obvod obchodních komor) a poet sil inspektorských

na 55, a vydána nová instrukce pro službu dozorí. Všechny závody ji-

stých druh, v zákon z roku 1893 oznaených, musí býti ron aspo
jednou prohlédnuty, pi inspekcích mže se inspektor dotazovati též dl-
ník, ale — vyjímajíc jen zcela zvláštní pípady — jen v pítomnosti za-

mstnavatelov, což ve valné ásti pípad iní dotaz vlastn ilusorním
;

s inspekcemi spojena též pedepsaná každoroní kontrola parních kotl
vyšetování o píinách úraz smí inspektor na míst provésti jen, je-li

oznámen vtší poet úraz, pi stávkách má toliko jednotlivé fáse pozorn
sledovati a zakroiti smí jen k píkazu ministra obchodu.
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Zejmo, že i reorganisovaná živnostenská inspekce jest v Uhrách
vlastn poád ješt spíše zaízením na podporu podnikatel než k ochran
dlník.

V Londýn konal se poátkem ervna mezinárodní kongres hornický,

obeslaný 65 delegáty z Anglie, Skotska, Belgie a Francie. Z Nmecka
delegát nebylo. Debata o osmihodinné pracovní dob v hornictví skonila
tím, že všechny zastoupené organisace žádaly zákonné zavedení osmihodin-

ného dne pracovního, vyjímajíc, jak obyejn a ze známého dvodu, de-

legáty durhamské. Francouzští delegáti uvedli na petes otázku všeobecné

stávky hornické, jejíž vypuknutí lze prý ve Francii skoro jist oekávati
ješt letos v listopadu, a chtli zvdti, jak by se v tom pípad zacho-

vali horníci anglití a belgití. Jak známo, dováží Francie z ciziny uhlí

ron asi za 150 milion frank z Anglie, Belgie a Nmecka, a dovoz
uhlí zahraniního jest siln usnadován splavnými ekami a prplavy, jimiž

celá severovýchodní Francie jest protkána. Delegáti belgití stžovali si

nyní, že za poslední belgické stávky hornické byl irh belgick}' zaplavován

uhlím anghckým, a uhlokopové angHtí souhlasn oznamovali, že proí mezi-

národní stávku nejsou ješt pipraveni. Francouzští a belgití hornci žá-

dali též postátnní veškerých dol, kdežto anglití namítali, že zpsob,
jakým spravuje podniky vláda, horníky málo povzbuzuje k požadavku po-

státnní dol. Nicmén byl požadavek tento v principu kongresem pijat.

V Rakousku byl konen pijat a vyhlášen zákon o devítihodinné

pracovní dob v hornictví. V.

ŠKOLSKÉ. Pijat}- zákon o služném uitelstva — Jeho pednosti a nedostatky — Jednotlivá
jeho ustanovení — Do jaké miry spluje oprávnné požadavky uitelské.

Zákon na úpravu plat uitelstva škol obecných a mšanských po-

daný zemským výborem království eského poslednímu zasedání snmov-
nímu byl školskou i rozpotovou komisí projednán, ásten zlepšen a ve

dnech 5. a 6. ervence pijat ve teni druhém i tetím. Mocný tlak širší

veejnosti, kterou si uitelstvo pro spravedlivou vc svou získalo, jakož

i skutenost blízkých voleb do snmu království eského byly asi hlav-

ními píinami toho, že vtšina poslanc zemských pijetí zákona oddáliti

se neopovážila. Jde nyní jenom o sankci zákona, jímž zvýší se platy ui-
telské v základním služném až od r. 1903, a v ptiletých pídavcích do-

konce od r. 1904, tedy od doby pomrn vzdálené. Ihned dostati se má
uitelstvu dosavadních posledních tíd platebních zatímního, do pense ne-

vpoítatelného píspvku v prosincovém zasedání odhlasovaného (100 až

200 K) s platností od 1. ledna letošního nku.
Pijatý návrh zákona promuje dosavadní poduitelská místa pi

školách obecných v místa uitelská II. tídy, pro nž bude míti psobnost
ustanovení základního íšského zákona o poduitelích. Zmní se tedy jenom
titul a ne právní postavení dosavadních poduitel. Místa uitelská, zízená

ve smyslu základního zákona íšského, oznaí se v budoucnosti jako místa

uitelská I. tídy.
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Uitelé s vysvdením dosplosti ustanovováni budou po nabytí plat-

nosti zákona jako uitelé zatímní a dostanou roní odmnu ve výši

900 K. Proti nynjšku zvýší se služné uitel se zkouškou dosplosti

ron o 180 K. Ústední spolek uitelstva žádal pro uitele se zkouškou
dosplosti 1000 K služného, pražské uitelstvo sdružené v »Komenském«
1200 K.

Základní služné osob uitelských s vysvdením zpsobilosti uitelské,

nech budou ustanoveni zatímn i definitivn, initi bude pro uitelská

místa II. tídy 1200 K, pro uitelská místa I. tídy 1600 K. Ustanovením

tímto vyhovuje se páním uitelstva potud, že se jím poprvé zavádí zá-

kladní služné pro všechny obce v zemi jednotné. Vyhovuje se jím také

Ústednímu spolku pokud se týe výše základního služného Po r. 1903
bude se základní služné uitelstva škol obecných rovnati základnímu služ-

nému úednictva státního nejposlednjší tídy platební. Uitelstvo pražské

domáhalo se pro uitele II. tídy základního služného 1600 K a pro ui-
telstvo tídy I. 2200 K (pedposlední tída úednických plat a služné

uitel cviných na ústavech uitelských).

Tímto ustanovením zákona zvýší se základní služné veliké vtšiny

uitelstva (pes 70"/o)) která dosud nejvíce strádala, od r. 1903 o 600 K
ron, uitelstva nynjší IV. tídy platební o 500 K, III. tídy o 400 K,

II. tídy o 200 K. Nezvýší se základní služné uitelstva dosavadní I. tídy

platební v Praze, pedmstích, Plzni. Nynjší poduitelé se zkouškou zp-
sobilosti získají v budoucnosti proti nynjšku jako uitelé II. tídy dle

jednotlivých tíd platebních 100, 200, 300 až 400 K ron.
Základní služné uitel s vysvdením zpsobilosti pro školy m-

šanské ustanovených na tchto školách zatímn nebo trvale bude initi od

roku 1903 2000 K. Minoritní návrh velkostatká, který tlumoil a hájil

posl. Zedwitz, hodlající zavésti také pro uitelstvo škol mšanských dv
tídy platební, byl právem plenem snmovním zamítnut. Zástupcm velko-

statku bylo patrn neznámo, že uitelé škol mšanských musí z pravidla

projíti namnoze dosti dlouhou adu let obma platebními tídami uitelstva

škol obecných.

Proti nynjšku zvýší se základní služné uitelstva škol mšanských
v dosavadní IV. tíd platební, v níž jest velká vtšina tohoto uitelstva,

ron o 600 K, ve III. tíd o 400 K, ve II. tíd o 300 K a v I. tíd
platební pouze o 200 K,

Ústední spolek uitelský domáhal se pro tuto kategorii uitelstva

souhlasn s Jednotou uitelstva škol mšanských základního služného

2200 K (X. tída plat úednických), pražský »Komenský« 2800 K (IX. t.

úednických plat a služné uitel hlavních na ústavech uitelských, které

si nyní ministerstvo vyuování vesms vybírá pi nedostatku uitelstva škol

stedních z uitelstva škol mšanských).
Zvláštní uitelé náboženství na stálý plat ustanovení a prozatímn

nebo trvale dostanou na školách obecných základní služné, vymené pro

místa uitelská tídy prvé, t. j. 1600 K, na školách mšanských základní

služné 2000 K.

Dle toho také po vejití nového zákona v platnost budou míti kate-

chetové ve školství obecném a mšanském zvláštní výsadj\ Neprojdou

místy uitel II. tídy, kde je základní služné nižší, ale dostanou hned po
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vkroení do budovy školní nejvyšší základní služné, kteréhož se svtským
uitelm škol obecných a mšanských bude i podle nového zákona do-

stávati namnoze až ve 13.— 14. roce služby. Mimo to katecheti mají na
školách povinnou práci menší. Jsou dle zákona povinni uiti nejvýše 24,

nkde dokonce 21 vyuovacích hodin t}''denních, v nž se jim poítají

církevní obady (mše, exhorty), kdežto uitelé svtští jsou povinni uiti

týdn až 30 hodin. Mimo to katecheti ušeteni jsou všech prací písaských
ve škole (vedení tídních katalog, inventá, rzných pehled, zpráv

školních, vysvdení, opravování úkol a pod.), jimiž byrokratický aparát

školský uitelstvo ostatní pímo zasypává.

Uitelé obecných škol II. tídy budou podle nového zákona školského

po desítileté nepetržité bezúhonné služební dob od nabyté uitelské zp-
sobilosti jmenováni uiteli I. tídy s požitky tmto píslušejícími.

Minoritní návrh poslance Leglera na osmiletou dobu pechodní byl

zamítnut. Také pehlasov-^áno uitelstvu nepíznivé stylisování tohoto od-

stavce zákona v tom smru, že uitelé jmenovaní »mohou« býti k ná-

vrhu toho, kdo má právo presentaní, zemským školním úadem za sou-

hlasu zemského výboru býti jmenováni uiteli tídy I. Tím mohlo by se

opt asto stávati, že by uitel II. t. (nynjší poduitel) ani po 15 i více-

leté služb nemohl býti jmenován uitelem I. tídy, kdj^ž bj' autonomie

k tomu nedala souhlas. Tohoto práva zneužívá podle nynjšího znní zá-

kona na p. nmecká samospráva v Liberci pi žádostech eských pod-

uitel za místa uitelská po desetileté uspokojivé služb od zkoušky ui-
telské zpsobilosti.

Dle dalšího ustanovení pijatého zákona bude všem osobám uitel-

ským (i uitelm náboženství se stálým platem), jež jsou ustanoveny na

obecných a mšanských školách definitivn, psobí-li dle povinnosti a ne-

petržit, patiti, ítajíc od zkoušky zpsobilosti šest zvýšení služvého od

pti do pti let, a to na obecných školách po 200 K a na školách m-
sta nskj^ch po 250 K.

Velkostatkái chtli místo pijatého tohoto odstavce zákona zavést

opt kiklavou nespravedlnost, aby totiž ptileté pídavky poítaly se ode

dne nabytého definitivního místa. Tím by opt se stávalo, že by nkdo
z uitelstva ustanovený ped školní novelou ml na p. po 20. roce pso-
bení 4 kvinkvenálky, jiný proti tomu ustanovený po novele ml bj^ po
téže kvinkvenálku pouze jednu, první dokal by se plného služného po
301etém psobení, druhý by musil sloužiti 43 i více let, aby posledního

zákonitého pídavku ke služnému se domohl.

Dle starého posud platného zákona o služném dostává uitelstvo

škol obecných ti kvinkvenálky po 100 K a ti po 200 K, uitelstvo škol

mšanských ti kvinkvenálky po 160 K a ti po 200 K. Získá tedy ui-
telstvo škol obecných v roce 1904 pi nabytí všech kvinkvenálek 300 K,

uitelstvo škol mšanských 420 K.

Postulátu uitelstva, který byl vyjáden v podaném na snmu ná-

vrhu Anýžov, vyhovuje nový zákon jenom pokud se týe výše kvinkve-

nálek. Ústední spolek uitelstva žádal zvýšení služného po tech letech

od zkoušky uitelské zpsobilosti (trienálky), také Jednota uitelstva m-
šanských škol. Pražské uitelstvo v »Komenském« sdružené žádalo, aby

se služné uitelstva zvyšovalo šestkrát po 4 letech od zhoušky zpsobi-
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losti na obecných školách po 300 korunách, na školách mšanských po

350 kor.

Do služební doby, vpoítatelné za podmínek výše uvedených pro

zvyšování služného, lze v pípadech zvláštního zetele hodných za souhlasu

zemského výboru a v samostatných mstských okresech školních za sou-

hlasu obecního zastupitelství vpoitati dobu, po kterou uitelé po nabyté

uitelské zpsobilosti psobili na soukromých školách s právem veejnosti.

Ustanoví-li se uitelská osoba (také katecheta) obecné školy defini-

tivn na škole mšanské, nabude také podle nového zákona za týchž

podmínek týchž zvýšení služného, která by mu píslušela, kdyby byl p-
sobil na mšanské škole stejn dlouhou dobu jako uitel,

V dalším odstavci zákona stanoví se, kdy osoba uitelská nepsobí
dle povinnosti. Je to dle pijatého zákona tehdy, jestliže v dob, ku které

se nepihlíží pi piznání zvýšení služného, se jí dostalo bu písemné

domluvy nebo disciplinárního trestu. Poslanec Schwarz marn navrhoval,

aby písemná domluva žádných následk trestných nemla.
Písemná domluva odloží v budoucnosti piznání zvýšení služného

nejvýše na jeden rok, disciplinární trest nejvýše na ti roky. Dle návrhu

zemského výboru odkládati mohl disciplinární trest zvýšení služného ne-

humann dle Halie až na 5 rok. Docíleno tedy, když ne odstranní ne-

humannich trest, alespo jejich zmírnní.

Zadržení nkterého zvýšení služného nebude míti vlivu na další zvy-

šování služného.

Funkní pídavky správc škol, které se poítají do pense, nový
zákon v podstat proti nynjšku nezvyšuje. Správcové jednotídních škol

a ídící uitelé škol dvoutídních dostanou 200 K, trojtídních 250, ty-
tídních 300, pti- a vicetídních 400 ; editelé škol mšanských 400 až

600 K funkního pídavku dle potu tíd. K návrhu posl. Schwarze bude
moci zemský úad školní v dohod se zemským výborem, poskytovati

správcm škol obecných s vice než 5 pobokami krom funkního pí-

davku 400 K ješt pimenou remuneraci.

Ústední spolek. Jednota mš. škol i pražský »Komenský<' domá-
hali se zvláštního starobního píspvku tm, kdož se po dvacetileté služb
ídícími uiteli nebo iditeli nestali. K tmto tužbám uitelstv^a se v novém
zákon zetel nevzal.

Správcové škol budou míti i podle nového zákona nárok na byt

nebo píbytené a to v obcích ítajících mén než 2000 obyv. 200 K,

v obcích s nad 2000—4000 obyvateli 300 K, se 4000— 10.000 obyvateli

400 K, v pedmstích, pražských obcích s pedmstími souvisejících, v hlav-

ních místech lázeských a v obcích s více než 10.000 obyvateli 600 K
a v Praze 800 K.

Novum v pijatém návrhu zákona jsou aktivní pídavky, kterých se

veškeré uitelstvo domáhalo. Vymovati se však nebudou, jak by právem
mlo býti, všemu uitelstvu inn psobícímu, ale jenom uitelstvu obcí,

•ítajících více než 8000 obyvatel. V obcích s 8— 16 tisíci ob^^vatel

budou se aktivní pídavky uitelstva rovnati 15*^/0, v obcích se 16— 30
tisíci 20*^/0, v pedmstích pražských, hlavních místech lázeských, v obcích

s pražskými pedmstími úzce souvisejících, pak v místech, ítajících více

než 30.000 obyvatelstva 30°;'^,, v Praze pak 40^/,j základního služného.
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Aktivní pídavky uitelstva vypláceny budou z okresních fond škol-

ních a nikoli, jak chtli velkostatkái a nkteí menší agrárníci, školní

obce. Osoby uitelské, které mají právo na naturální byt nebo píbytené,
dostanou jenom polovinu pídavku aktivního.

Dle starého zákona o služném mají uitelky ti kvinkvenálky o 100 K
menší než uitelé. Dle zákona nového vyrovnají se i v tomto ohledu

uitelm, ímž nabude platnosti ve školství zásada : za stejnou práci stejný

plat! Uitelky obecných škol získají pi všech 6 kvinkvenálkách 600 K,

uitelky škol mšanských 750 K.

Uitelm výpomocným stanoví nový zákon odmnu 70, nejvýše

SQ^JQ základního služného uitel II. tídy. Uitelkám industriálním na
školách obecných 900 K, na školách mšanských 1000 K roního
služného.

Uitelstvo veškeré žádalo, aby po 351eté služb od zkoušky zpso-
bilosti, tedy po 381eté celkové dob služební mla každá osoba uitelská

právní nárok na plné výslužné. Také v tomto ohledu nový zákon uitelstvu

nevyhovuje, stanov dobu 40tiletou. Jenom katechetm dává nový zákon
právo vstoupiti do pense s pln\mi služným po dokonaném 35. roce slu-

žebním.

Práv na výslužné pozbude také dle nového zákona len uitelstva

tehdy, kdy dobrovoln se vzdá služby nebo když službu o své újm
opustí. Za dobrovolné vzdání se služby bude se i po vejití nového zá-

kona v platnost považovati nespravedliv, když se ženská osoba uitelská

provdá. V Dolních Rakousích, na Morav a v jiných zemích rakouských

nepozbývají uitelky po provdání se míst svých, jenom v echách dostává

se uitelkám existence za cenu úplného zeknutí se svých lidských práv.

Odbytného, rovnajícího se dvojnásobnému, vpoítatelnému ronímu
služnému dostane se osobám uitelským, jestliže dobrovoln ze služby ne-

vystoupí, nebo jest-li služby disciplinárn zbaveni nebudou. Uitelé, kteí

budou dáni na odpoinek po dokonaném desátém roce služebním od zkoušky

zpsobilosti, dostanou výslužné, které po dokonaných desíti letech služebních

initi bude 40*'/(,, za každý další rok služební 2"/^ posledních vpoítatelných

dchod. Katecheti zase budou proti ostatnímu uitelstvu za pomrn menší

povinnosti služební ve výhod v tom, že se jim po desítileté služb budou

pipoítávati do pense 2-4*'/(,.

Ponkud zlepší se novj'm zákonem právní pomry vdov a sirotk

po uitelích. Nabyl-li zemelý pro sebe nároku na výslužné, t. j. uil-li

nejmén deset let od zkoušky zpsobilosti uitelské, bude vdov po nm
píslušeti pense, která se vymí 40*'/„ posledních vpoítatelných roních

dchod zemelého. Dodnes vymovala se pense vdovám pouze tetinou

služného po zemelých uitelích. Pro manželské nebo následujícím manžel-

stv^ím legitimované dti lena stavu uitelského píslušeti bude vdov,

bude-li míti sama nárok na stálou pensi, bez ohledu na poet žijících dtí,

píspvek na vychování jednou ptinou vdovské pense pro každé neza-

opatené dít, které se nachází v jejím ošetování. Poet všech píspvk
na vychování nesmí však pevyšovati sumu vdovské pense. Stálé normální

zaopatovací požitky vdovy a dtí po uiteli, na odpoinku zemelém, ne-

smjí dohromady pevyšovati 80"/^ posledních vpoítatelných roních d-
chod zemelého.

50*
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Dodnes nesmí pense vdovy se všemi píspvky na vychování dtí
pesahovati polovinu služného nebožtíkova. Je tedy v novém zákonu jisté

zlepšení. Píspvek na vychování dtí pestane, jakmile dít dokoná dva-

cátý rok vku svého nebo dne, kdy se díve zaopatilo. Dosud pestával

píspvek po dokonaném 18. roce vku sirotkova.

Sirotkm, nemajícím rodie, pokud nebudou zaopateni a pokud jim

nebude 20 let, píslušeti bude totéž odbytné nebo, uil-li otec zemelý
10 let od zkoušky zpsobilosti, konkretální pense, jejíž úhrn rovnati se

bude polovici vdovské pense, které požívala jejich matka nebo macecha,

po pípad, která by jí byla píslušela. Sirotci pense i s pídavky nesmí
býti, než 40*^/(, posledních vpoítatelných roních dchod zemelého.
Z nárok na pensi budou vyloueny dti, pocházející z manželství uzave-
ného v dob, kdy uitel byl na odpoinku. Provdá-li se vdova po lenu
uitelstva, vstoupí na místo jednotlivých pídavk na vychování výše uve-

dená pense konkretální. \'dova po lenu uitelstva, po pípad dti nebo,

není-li jich, píbuzní a ddicové mají právo žádati, aby jim k uhrazení

výloh, spojených s nemocí a pohbem byla vyplacena tvrtina vpoítatelného

roního služného, jehož zemelý naposledy požíval.

Všichni uitelé a uitelky spláceti budou po vykonané zkoušce zp-
sobilosti do pensijní pokladny v prvním roce 10°/(, svého služného, pí-
davku, funkního pídavku, v každém pak dalším roce 3^i^ svých do pense

vpoítatelných píjm místo dosavadních 2'^!^.

Zákon tento, pokud se týká ustanovení o disciplinárních trestech,

nabude platnosii hned prvním dnem msíce po vyhlášení následujícího,

pokud se týe základního služného od 1. ledna 1903 a pokud se týká

kvinkvenálek a pídavk aktivních, až od 1. ledna roku 1904
Úhrady ku provedení zákona nutné snm království eského dosud

nenašel, ale rozhodl, že se to nemá státi zvyšováním dosavadních pirážek

k daním. Uitelstvo má oprávnnou obavu, jest-li vláda zákon, pro který

dosud nenalezena úhrada, dá k sankci. Novj' zákon o služném, akoli

zvyšuje základní služné velké vtšiny uitelstva škol obecných a všeho

uitelstva škol mšanských, akoli zvj^šuje nkteré kvinkvenálky uitelstva

škol obecných a všechny kvinkvenálky uitelstva škol mšanských, akoli

tyto kvinkvenálky spravedliv a jednotn od zkoušky uitelské dle pání
všeho uitelstva poítá, akoli ve vtších obcích poskytuje uitelstvu pí-
davk aktivních, akoli zvyšuje všechny kvinkvenálky uitelkám a staví

tyto po právu na roven uitelm, akoli ponkud zlepšuje právní postavení

vdov a sirotk po uitelích — nemže býti pokládán za konené rozešení

palivé otázky uitelské, nýbrž jenom za jakousi neodkladnou pomoc
v nouzi, která mimo to neposkytuje se hned, ale teprve prbhem nkolika
let. Veškeré uitelstvo proto bude i na dále a s drazem žádati, aby služné

jeho upraveno bylo tak, jako služné uitel cviných a hlavních na peda-

gogiích, t. j. dle posledních t}^- dietních tíd státních úedník. Uitelstvo

veškeré je pesvdenp, že jen v tomto pípad vyhovno bude § 55. íš-

ského zákona z r. 1869, který stanoví: »Nejnienší plat vymen bu tak,

aby uitel a mladší uitel, jsa prost všelikého pekážejícího zamstnání
vedlejšího, mohl ze vší sílj^ povolání svému se oddávati a uitel pak aby
mohl rodinu svou dle pomr místních vyživovati.* —ti—
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T iterArni a umlecké.
M. A. Simáek : Svtla minulosti.

Fritz Schumacher: Im Kampfe um die Kunst. Beitráge zu architektonischen Zeitfragen.

M. A. Simáek: Svtla minulosti. Román. Nákladem F. Šimáka.

Všem posuzovatelm této knihy dává autor v pedmluv aviso, že

mu ani nenapadlo ešiti jí njaký problém, že názory sociální, politické

a snad i jiné (eknme jen pímo: literární), které ta ona osoba pronáší,

jsou názory práv jenom jejími, on že chtl jedin, aby osoby ty byly

lidmi živoucími, zájem i úast budícími a poutajícími. — Ale milý autor

hned dodává, že, když s nimi žil, miloval je, radoval se s nimi i trpl

s nimi. A protože penášíme vždy ást svých bytostí na ty, které milu-

jeme, tak i v osobách tohoto románu, práv že vyšly z lásky autorovy,

leží kus jeho bytosti. — Ah, tedy ty jejich názory, úsudky a soudy by
pece snad neležely tak daleko, jak autor práv ped tím byl tvrdil ?

Nešastná pedmluva I Kdybych neznal M. A. Šimáka už tolik

a tolik rok skrz na skrz, nebyl stopoval celou literární dráhu jeho, musil

bych dnes doznati, že se stal najednou diplomatem. Posute : hlavní osoba

románu, p. dr. Vejvoda, vyšel si na desíti stránkách I. dílu na naše

literárn kritické bojišt, (dílo bylo psáno v 1. 1895— 1898, v letech boj
mladých proti starým), pehlíží a soudí, ne ob strany, ale jen stranu

revoltující a odsuzuje ji, jak by to jen Ferd. Schulz a Eliška Krásno-

horská byli dokázali a jak to dokázali. Procházka a Karásek dostali co

proto (opiáci, pseudoaristokrati, lajtnantští barónkové z Nemanic), dostal

prof. Masaryk (velkopanské slunce, pesvdená všemoudrost, jeden prorok)

a dostali konen apoštolov nenávisti a tvrdosti, totiž pítel F. X. Salda

a já. S p. dr. Vejvodou nebudu se ovšem píti, nebudu mu ani poukazo-

vati, kde a v kterých listech by si ml peísti, co ekla ta odsouzená

jím altera pars — opakuji ješt jednou: ta nešastná pedmluva! iníte

autora zodpovdným za ty jednostranné injurie? Pokrí rameny a ekne:
prosím, tak soudil p. dr. Vejvoda. Ale zítra si takových njakých deset

stránek vypjí ostrovtipný Zákrejs nebo Váceslav Vlek, který miluje

cizí soudy o nepíjemných mu lidech, vycpe jimi svou starou »Osvtu«,
vy ho klepnete pes prsty, že je to soudem njakého dr. Vejvody a ne

M. A. vŠimáka — a on vám docela správn odsekne : tete pedmluvu,
v tom dru. Vejvodovi leží kus autorovy bytosti, jeho radost, žal, sym-

pathie a antipathie . . .

Nešastná pedmluva, opakuji do tetice.

Jedinou vtu akceptuji z ní : Spisovateli nenapadlo ešiti njaký
problém, také v knize skuten problému není. Ale podailo se mu nco,
o em se mu jist ani nesnilo, ponvadž, kdyby ten plán byl jej ovládal,

byl by jist podle všech zákon z eeného dr. Vejvody, hrdiny románu,

udlal karikaturu. Román »Svtla minulosti « jest pírodopisem
typu eského sosák a. Ano, dr. Vejvoda je buržoastický filistr, jak

jich žije na tisíce po vlastech našich. To jsou ti elní sloupové honorace

našich mst, v jichž stolku leží diplomy, v jichž hlav jsou rzné vdo-
mosti ve školách nabyté, ale jimž schází ta vyšší kultura srdce a ducha,
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které se nabývá bolestmi, ranami osudu, zkouškami a ztrátami a která

bývá tak asto údlem lidí prostýcii a malých. (Pkn ji ukázal Simáek
na nkolika lidech svého díla, zejména na starém mlynái Fabiánovi).

Filisti ti jsou autoritami a vdci veejného mínní ve svém okruhu, jsou

konservativními, ponvadž jsou egoisty; jejich »já«jest pedmtem stálé

jich pozornosti a pozorování a revoluce, která by zavíila kolem nich

a jimi, odtrhla by je od tohoto milého »já« ; oni v politice jdou s vlád-

noucí stranou, dnes s Mladoechy jak šli vera se Staroechy, v literatue

mají rádi spisovatele uznané, kteí bývají jmenováni pi každé píležitosti

v novinách, a které vidí uvedeny v ítankách svých syn gymnasist.

Oni jsou vlastenci : milují svou vlast jako tolik a tolik set Q kilometr,

cítí ponížení svého národa a hromují pi piv na »odvké naše nepátele".

Sebeobžaloba, odkrývání ved na vlastním tle, stopování vlastní nemoci

a zoufalost z toho všeho jest jim ímsi cizím, jest jim dílem podvratných

živl a nevlasteneckých snah. Oni si stáhnou epici pes uši, zapjí »kde

domov mj?« a rozslzí se, pak si zabouí: »Hej Slované !« a jdou v po-

vznesené nálad spát.

Jejich život jest jedna veliká lež, jejich svdomí se ozývá, upozor-

uje je na ni, oni nazvou ten hlas »ernými ptáky« a jsou rádi, když je

aspo na chvíli zaženou. Za dn mladosti radostné píší verše, nkdo
nkde jim vytiskne dv ti básniky, dotyná ísla chovají si po celý

život ve stolku a rádi se na n tu a tam podívají, jako akademití obané
udlají si známost, prožijí kus intimní Bohémy, doufajíce, že to závazk
a následk pro další solidní život míti nebude, po ukonených studiích

se ožení s dobe a cudn vychovanou dívkou, manželství to bývá jim

z rzných píin peklem, které ovšem ped svtem opatrn zakrývají

a zeme-li taková ubohá žena, pak teprve povolí filosofii a tužbám svého

srdce — vezmou k sob njakou plnou, masitou, ržolící Lény, stloustnou,

chodí veer do hospody a když zemrou, objedná se jim u kamenníka ve-

liký pomník se zlatým nápisem

:

MUDr. J. Vejvoda,

mstský léka a lidumil.

Pozemský prach tu zem kryje,

duch jeho na vnosti žije.

Román Šimákv nekoní takto, ne, dr. \'ejvoda žije, žije a tloustne

u své masité Lenky a nejen on, takových Vejvod, jak jsem již ekl, žije

na tisíce u nás. Obsah knihy (dva díly, dohromady 786 stran) jsem už

vlastn podal karekteristikou našeho eského šosáka vbec. Podotýkám
ješt, že prvé manželství Vejvodovo bylo svazkem lásky, jinak se žení

ovšem naši filisti na poprvé vtšinou z rozumu. Vracím li se ješt k dji,

jest to pro jedinou osobu — Bettynu Kunzovu. Málo jest takov^ých figur

v celé svtové literatue. Tak hotová, ucelená, graciesní, duchaplná, skrz

na skrz ženská hovorem, logikou, gesty a iny jest tato postava triumfem

autorova umní, osvžujícím elementem v této epopeji venkovského šosáka.

Dr. Veivoda jest osou celého dje, ale zorný úhel Bettyny Kunzovy jest
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to, kterým se tená dívá na jeho život a do jeho duše. Ona stojí mimo
zákon morálky, stranou t. zv. dobra a zla filistrv, taní živ^otem, ale má
onu kulturu ducha a srdce. Vše chápe a vše odpouští, ne následkem

njaké filosofie, ale že to tak v její povaze. Ona byla láskou Bohémy
medika Vejvody. Napolo ji svedl, napolo se dala svésti. Pipravovala se

zanícen na dráhu zpvaky, když tu ucítila dít pod srdcem. Její má,
typická vdova pensistka, zakroila a medik \'ejvoda kysele pomýšlel na

ženní. Ale Bettyna ho vysvobodila.

Zmizela z Prahy. Vejvoda udlal doktorát a oženil se. \'zal si slušn
vychované dve, kterou také »napolo chtl, napolo ona jeho«, Bettyna

zatím slehla, poslala dít k matce pensistce, dr. Vejvoda si je pozdji

vzal k sob — když mu druhé legitimní dít umelo a žena se rozstonala

tak, že už nebylo nadje na ádný rodinný pírstek. Potom mu žena

umela k veliké vnitní radosti, dr. Vejvoda si dal na klobouk erný flor

a pemýšlel, koho by si vzal nyní. Byl tam mlyná Fabián, starý nemocný
muž, jemuž vedla dm blounká, plná Lenka. Ta se Vejvodovi líbila, po-

ítal, že Fabián také asi zeme a pak — tu najednou zjeví se v mst
k hrze doktorov Bettyna Kunzova I To se ví, že domj-^šHvý sosák mínil,

že pijela, aby uvrhla ohlávku manželskou na hrdlo jeho. Bránil se zuby

nehty — ale to se musí ísti, doslovn všechno ísti I Bettyna ho vyléila

dkladn; když už se mu zdálo, že by si pranic nezadal, kdyby si ji

vzal, ekla mu : ne, mj milj'- ...

Znáte Th. Th. Heina? kreslívá do mnichovského »Simplicissima»

Bilder aus dem Familienleben. Jediný umlec, který by dovedl tohoto

dra. Vejvoda illustrovat. A jsou stránky, které se zdají býti textem

k obrazm, které už Heine nakreslil. Napsati historii a vylíiti duši intres-

santní osobnosti, zamilovaného reka, duchaplného umlce atd. vru není

dnes už tžkou vcí — ale chytiti takového filistra, rozložiti jej takka
chemicky v jeho prvky, prostudovati jej vn i uvnit a s láskou jej pro-

vázeti po tolika stu stranách — to jest nco, co imponuje.

A s toho stanoviska se mi zdají »Svtla minulosti* býti vrcholem

Simákova díla a jedním z typických román naší literatury. Machar.

Fritz Schtimacher: Im Kampfe um die Kunst. Beitráge zu

architektonischen Zeitfragen.

Umlec prý má tvoiti a nikoliv mluviti. Ale má-li co mluvit

a dovede-li to, pro by nemluvil ? Pro by zakopával hivnu do zem
O jemném ústrojí dl umleckjí^ch dovede on zvlášt mnoho dležitého íci

Mnoho takových dležitých poznámek, pokyn a rad vyslovil zname-

nitý architekt F^ritz Schumacher, psobící v Lipsku, v neveliké knížce,

ale nad míru obsažné: »Im Kampfe um die Kunst. Beitráge zu archi-

tektonischen Zeitfragen.* (V boji o umní. Píspvky k architektonickým

asovým otázkám.) Vyšla v Štrasburku r. 1899 jako prvý svazek série

»Úber Kunst der Neuzeit«, nákladem J H. Ed. Heitze.
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Fritz Schumacher jest ryzí, silný umlecký duch, tvrí duch, který

do dosavadních forem a schémat architektonickj^ch vnesl oživení, mnoho
nového, živého, výmluvného. Jiní touží po estném atributu Dor. ( — pe-
jeme jim ho od srdce — ); on touží po tom, aby architekt byl básníkem,
a to všude, nejen v monumentální stavb, nýbrž v skromném obydlí

soukromém; nejen v obím pomníku, ale i v malém, prostinkém náhrobku.

Sám mluví a básní architektonicky jako muž své doby, svou vlastní eí,
vlastním výrazem. Nespadl ovšem s nebe, dobe zná a dobe strávil, co

krásného ped ním vytvoili jiní, a s úctou o tom mluví; ale proto nekráí
s hlavou otoenou na zad, do minulosti. Linie jest mu mohutným pro-

stedkem výrazovým pro to, co duše jeho sní a vysloviti chce. Do umní
pomníkového vnesl zvlášt mnoho nového, jako ped ním Schmitz. Pomník
jeho je srostlý s daným okolím, do nho jest vmyšlen a s jeho liniemi

splývá v celek pímo organický. Ale pomník jeho je zárove výrazem po-

vahy toho, jejž zvuje. Není to tuctový sokl s tuctovými alegorickými

postavami. Jakýkoliv locus communis jest umlci tomu protivný. Vybraná
jest mluva jeho linií, když tvoí jako architekt; vybraná jest jeho mluva,

když píše jako sp sovatel. Silného, energického, vzdorného ducha germán-

ského cítit v jeho návrzích na most s pomníkem Bismarkovým, na vž
radniní; sílu, pevnost a upímnost citu v návrzích na chrám pro svo-

bodnou náboženskou obec, pro krematorium
;

pomník Wagnerv zas jest

vtlenou harmonií — atd.

Kéž také u nás pejde se od starých šablon k samostatnému tvo-
ení umleckému, aby také naše pomníky (Husv, Palackého), naše mo-
numentální budovy (nová radnice, galerie, snmovna) staly se básnickým
výrazem naší doby, umleckým vyjádením naší eské duše

!

Knížka Schumacherova »V boji o umní« dotýká se celé ady
umleckých otázek, které doba naše eší. U nás nestala se o ní dosud

zmínka; proto podám její obsah obšírnji. Stála by ovšem za peklad.*)

Má dvanáct kapitol.

1. Touha po '>novém«. Kalamá naší doby petéká superlativy,

superlativy chvály a superlativy hany. K nim patí též pojmy »nový« a

» originální* ; teba jsou prý skromn obleeny do mluvnických positiv,

jsou to superlativy všech superlativ, nejvyšší ády umlecké. Teba jich

opatrn užívati, abychom neztráceli pravého mítka. Zvlášt v umní stavi-

telském a v umních aplikovaných »nové« a »originální« staly se poža-

davkem. Sympatické jest v tom snažení zdravá reakce proti nemírnému
užívání pedloh. Už Goethe závidl Rekm štstí, že nijaké vzorv jich ne-

mátly. Jak teprve my ve století 19. a 20.! Neobyejným rozvojem umní
reproduktivních a zdokonaleným bádáním v djinách umní možno si

v každé lepší studovn vyvolati ped oi kulturu kterékoliv doby. Umlec
tvoivý ocitá se v pokušení — podobn jako lovk velmi setlý s dobrou

pamtí — mluviti citáty, citáty kamennými. Ale jest ohromy rozdíl, mlu-

víme-li jen citáty i vyslovujeme-li v daný okamžik své mínní, k nmuž
jsme dospli svým vzdláním, dobe a zdrav strávivše etbu a studium

*) V3-jde v Laichterov Sbírce.



793

cizích myslitel a umlc. Toho se však dnes v umní architektonickém

nedbá. Pemnozí, opojeni myšlenkou »nového«, už už zamují spravedlivý

požadavek chorobným ideálem. Chtjí úplnou rozluku s minulostí, kií po

»novém slohu* a vidí ve všem, co vzniklo v posledních desítiletích, jen

ozvuky. Zrovna jako v hudb te obecenstvo vtšinou nedovede chápati

celek njaké skladby, nýbrž poádá »honbu na reminiscence*. Autor

nechce tím nijak peceovat, co vzniklo v posledních desítiletích, aniž íká,

že už dosaženo, o musíme se snažiti ; žádá jen u každého úsudku
nejdíve úvahu o celku a pak teprve kritiku jednotlivostí. Takto v archi-

tektue naší doby mžeme nalézti, zdali a kde zárodky k » novému « v naší

tvorb vzí, a podle toho zaídit své požadavky. K takovému pojímání díla

architektonického teba ovšem hlubšího porozumní a pronikání.

Rychlý technický rozvoj a sociální pemny daly naší dob eš ti

veliký poet stavebních úkol, pro nž není vzor — nádraží, justiní palác,

obchodní dm, obrovský most, parlamentní budovu, tržnici, ba i moderní

obydlí. Tu jde o to vytvoiti nco nového netoliko estheticky, nýbrž pe-
devším takka organicky, co by vyjadovalo typ daného úkolu. Slohový
útvar zevnjšku je zatím vedlejší vcí. Najednou tak veliké vci nebudou
rozešeny, zrovna jako v dobách dívjších. Nejde o revoluní pevrat, nýbrž

o další pokrok ve stavitelství. Hlásání blížící se revoluce jest nepochopi-

telno a zakládá se na peceování významu stránky ornamentální v archi-

tektonickém umní, jehož se dopouští široké— i umlecké — obecenstvo.

Architekt hledí na ornament pedevším se stanoviska kontrastu — na p.
k velikým klidným plochám. Ornament není melodií, nýbrž prvodem.
V organismu celku, a myšlen je v kameni, železe nebo dev, jest jádro

vci, o niž nám jde.

2. Sloh a móda. Djiny architektury v 19. vku, jinak tak bo-

hat požehnaném, nejsou nijak kapitolou obzvlášt hrdou, ale za to psycho-

logicky zajímavou. Poadí, v nmž vynoují se rzné slohy v architektue

19. vku, jest zúplna poadím jejího vlastního historického rozvoje. Anti-
kou ono zaíná ; toto umle oživené pohanství vystídal sloh románský
a gothický v dob romantik; reakcí proti gothice vystupuje klasická

renaissance; národní živel dává v Nmcích vítziti nmecké renais-

sanci (— podobné snahy byly i u nás, v echách — ); touha po vtší

svobod vede k baroku; ba i rokoko a cop pipojily se k tomuto

podivnému architektonickému reji ; te ve Vídni a v Mnichov zaboují do

empiru — potom už k antice jest jen krok, a historický slohový karusel

mohl by zaíti znovu. Ale v tom ozval se z novin a tržiš pokik —
nový sloh! Jakoby najednou ochutnali se stromu poznání a poznali,

že jsou nazí. Náš nový, moderní sloh! Máme jej? Není to jen pouhá
móda, co vydává se za moderní sloh, móda, která pejde a z které vy-

loupne se konec konc trochu pemnný empire nebo barok ? V dívjších
dobách bývala to vždycky struktivní poteba, která souvisela s novou
myšlenkou prostorovou, co dávala popud k pechodu jedné epochy slohové

do druhé. Máme my v dob naší nové útvary prostorové? A tu zjeví se

nám všecky ty útvary prostorové, jež zrodily se ze železa a souvisejí

se zvýšenými pomry dopravními a správními. Tu snad vzí koen toho,

co mže býti novým slohem. Zdali už z tohoto koene vyklíily zárodky

kvtu, jiná jest otázka.
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3. Umní monumentální. Tuto kapitolu podáme v pekladu
v pední ásti našeho msíníku. Jest velice pouná zvlášt pro naše

pomry. Také my strojíme se k ešení velikých úkol monumentálních

:

pístavba radnice staromstské a s ní spojená nová radnice, pomník Husv,
pomník Palackého, v nedaleké dob stavba nové galerie, snmovny. Ukázalo
se, že pravého porozumní pro umní monumentální jest u nás smutn
málo a že teba se nám mnoho a mnoho uiti.

4. Mšanská architektura. »Možno íci, že Anglian bude
vždycky usilovat o takový dm, který bude se jeviti nejanglitjším, kdežto

v Nmecku bude asi vždycky dost lidí, jejichž ideálem jest, bydleti v ital-

ském palazzo, v barokním zámeku anebo v anglické cottage, zvlášt jestli

jim takové dobré vci imponovaly nkde poádn na cestách « — smje
se autor a vážn podotýká v kapitole tvrté. Poukazuje na odstrašující

píklad — na kolínský »Ring«, kde od arký, vžiek se to jen hemží,

všemožné materiály a barvy se pekikují, a celek psobí strakat, a v této

strakatin veliký dojem je znien. Zcela jinak v Mnichov. Tam v obou
posledních desítiletích vznikla mšanská architektura, která má oste vy-

jádený a specificky jihonemecký ráz. Umlci Gabriel Seidl, Emanuel
vSeidl a Hocheder navázali na historické formy domácích staveb, studovali

jihonmeckou renaissanci a penesli bytové pvaby její na moderní obydlí.

Dovedli to a provedli to pirozen a jsou zajímavým dokladem, jak ne-

teba odsuzovati všecko, co zavání slohem historicky pojmenovaným.
Možno prý obdivovati se Spitzvvegovi vedle Bocklina. Oba našli pro to,

co chtli zobrazit, pravý výraz, v nmž jest zárove otisk jejich osobnosti.

Každé dílo, které toho dosáhne, jest »moderní«, t. j. živé a nikoliv vy-

kopané. Z toho však nevyplývá, že by také fresky mli malovati po
spitzwegovsku, zrovna jako všecky úkoly v architektue nemožno ešit

podle mšanských staveb obou Seidl a Hochedera. A pec tak mnozí
íalešn usuzují a pak odsuzují. Jediné, za možno bojovati pérem, jest

prý strhání falešných ohrad, které na cest ku pedu a na cest do zadu
bývají zizovány; nebo cesta musí být svobodná, nemajíc žádného cíle,

jenž leží v uritém smru, nýbrž má jen vyplovati úel, aby kus
pkného svta, jímž ona vede, lidé píjemn mohli užívati.

Pirozené budiž všecko! Jen to se zachová i v architektue, co je

pirozené. A pak umti vzbuzovati náladu ! To je nejpodstatnjší cíl pro

mšanské stavitelství. »Jsou umlecké úkoly rzné povahy, které nesmíme
theoretisujíce házeti do jednoho hrnce, úkoly, které ukládají umlci mravní
povinnost, aby ukázal kus svéraznosti bezohledn ven se deroucí, a úkoly,

které jenom tehdy mohou býti zcela ešeny, když markantní osobnost

umlcova takka stydliv skryje se za schopností vpraviti dílo celé do
nálady jeho nejbližšího okolí anebo do nálady celého msta a jeho zvlášt-

ního lokálního tonu. Vtšina úkol mšanského stavitelství patí jist do
této druhé skupiny. « Neteba však zakletu hýú do schémat historickj^ch

forem; jen internacionální umlecká e, jíž mnozí » moderní sloh«

vyrozumívají, jest vylouena. Ale byl by to falešný ostych, kdyby mo-
derní umlec stydl se navázati pi vhodném úkolu na historické formj-,

které danému úelu a povaze úkolu jsou konformní, jen proto, že jsou

historické. »Což máme dát — volá autor — všem starý-m ovocným
stromm uschnout, protože jsme jich sami nesázeli? Což je to bláznov-
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o nové druhy ?«

5. Umní v náhrobcích. K charakteristice národa a jeho rozvoje

umleckého pispívá též podstatn pozorování zpíasobu, jak pochovává své

mrtvé. Touha, zachovati památku jejich, probouzí v lidstvu ušlechtilejší

tvoivost. Skalné hroby Foenian, terassovité pomníky Peršan, pyramidy
Egypaníi vyprávjí nám snad více než cokoliv jiného o cítní a chtní
tch, kdo je zídili, i o jejich dob. I ve složitjších kulturních pomrech
umní náhrobkové má svj význam ; v protiv s umním chrámovým
a státním obírá se individuem, vyprávjíc o citovém život jednotlivcov.

Kus kulturní historie možno ísti na hbitovech Na italských hbitovech,

na p. Camposanto v Janov, ucítíme honosivý pathos Vlach, na paíž-
ském Pre-Lachaise ovane nás dech konvencionelní slušnosti Francouz,
a na hbitov vídeském cítíme odlesk koketní elegance Rakušanovy. Na-
proti tomu v Lipsku starý Johannisfriedhof, trojdílný, jest v nejstarší své

ásti poetický a má ve svých kamenech vyjádený cit; druhá ást už je

chudší a má sochaské práce mén, ale pece všelicos z nho vyteme

;

tetí, nejnovjší, má sice bohatý materiál, lesklé, hlazené obelisky, kíže,

sarkofágy v dlouhých adách vedle sebe — ale je to zkamenlý adressá.

Doba tovární práce nastala. Individuum dlníka náhrobek provádjícího

zmizelo a s ním také individuum mrtvého se ztratilo, jemuž práce ta

platila. Práce sochaská úpln tu zmizela. Bohatost procovská roztahuje

se po hbitovech a dusí všecku vroucnost. Nejvtším nepítelem nynjšího
umní náhrobkového jest hlazená žula ; kdyby jí nebylo, hbitovy naše

byly by daleko snesitelnjší. — Autor mluví o hbitovech nmeckých,
ale mžeme jeho výrok plnou mrou penésti na hbitovy naše, eské, ve

všech zemích eských, nebo naše hbitovy, pražské i venkovské, dusí už

také strašnou mrou ty hladké, ale chladné, na vždycky mrtvé kameny.

» Nikdy takový pomník nemže pmbhem asu srsti s pírodou, což

i nejchudšímu kameni dodává pvabu, zstává ve svém prázdném lesku

nedotknutelný a pírod odcizen, a tak tedy stojí tu ony na našich hrobech,

ty obelisky, kíže a sarkofágy, ty sarkofágy, kíže a obelisky, a jen nkdy
prokoukne mezi tím antikující aedicula anebo poprsí na soklu ist hla-

zeném. Kdybjí-chom penz, vynaložených na bezduché hlazení kamene,

užili k tomu, aby umlecká myšlenka oživila kámen, jak bohaté pole

otevelo by se tvorb našich umlc !

«

Tu jest nekonené pole pro umní dekorativní, protože nekonená
a nevyerpatelná jest poteba jeho. Ale ne aby si umlec mátl pojmy!

Hbitov není museum I A tudíž nemyslí, tvoe andly, genie, podobizny,

allegorické postavy, že tím eší už správn úel umní hbitovního. Musí
vytvoit nco, co tsn a nerozlun je spojeno s architektonickým útvarem

náhrobku ; krásné umlecké písmo, svérázn vypracovaný erb, ornamentální

páska vlysová, stilisovaná kvtina a podobné prosté vci dodávají hrobu

umleckého pvabu a zvláštního rázu. Zbavme se také šablony školáckých

forem ímsových ; bez íms, bez nákladných soch dávejme výraz své lásce,

nadji a vbec svému pomru k tm, jejichž hroby ozdobujeme. Necha
zazní opt s náhrobk našich hbitov e citová, nyní tak ídká na

nich! Neteba užívati symbol náboženských, které peasto jsou jen

bžnou frází. »Jest mnoho nuancí výrazových v umní, které mohou
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vtisknouti náhrobku pee svatosti a posvátnosti, které mluví o mystinosti

smrti, o lásce bližních a o nadji každého lidského srdce, že nepotebu-
jeme onch prostedk výrazových, jestliže pi nich nic necítíme « . . .

» asto architektura mže k nám mluviti srozumitelnjší eí, než illustru-

jucí plastika, zrovna jako hudba dovede asto více íci, než filosofie.

«

6. »La D ém o cr atis ati on du Luxe.« Demokratisace luxu jest

nepátelská moc, která se všude vzpírá proti zdravému rozvoji umlecko-
prmyslovému. Laciný tovární šmejd s vypjenými formami, které se

k nmu naprosto nehodí, z materiálu mizerného, samá napodobenina nej-

ladnji a nejpovrchnji provedená, falešná »nádhera« nalepená na fapade

domu, na nábytku, nade dvemi, na rámci obrazu, napodobené tapety,

kže s tlaenými vzorky, lampy petrolejové s hlavami andl a jinými

ozdobami, vzatými z drahocenných starých chrámových kalich, atd. —
slovem, samý plastický žvást, samá » ornamentální* fráze a nedostatek

prostoty, pravdivosti, až to bolí. To jest demokratisace luxu. Pod jejím ná-

valem tžce vzdýcháme. Vypudila dekorativní jemnocit a pinesla píliš

mnoho ornamentu, anebo ornament na nepravém míst, anebo obé.

Došlo k tomu ovšem nevyhnuteln — bájeným rozvojem stroj.

Továrny zaplavily lacinými padlky svt. Obecenstvo umlecky nevycho-

vávané, ba reklamou svádné, bylo ovšem omámeno a tleskalo pochvalu

a tleskalo a tleská hodn dlouho. Zcela poznenáhlu zaínáme však už se

tázati také otázkou »jak« — po zpsobu vzniku, když zaslepovalo nás

díve jen obsahové »co« u výrobku. Odpor proti stále hrozivjšímu snižo-

vání lovka na otroka stroj, sociální boj mezi emeslem a prmyslem
rozdmýchal ohe nejdíve v Anglii (Ruskin, Morris, Crane). Avšak pr-
mysl s hromadnou výrobou nedá se se svta odstraniti, a proto mli
bychom vésti umlecký boj nejenom proti této moci, nýbrž hledt dosíci

jeho cíl ve spolku s prmyslem; mli bychom se snažit využitkovat

tohoto mocného soudruha místo k demokratisaci luxu více a více k d e-

mokratisaci vkusu. Proti tam té modle, nepravému luxu, vemež boj !

Nenos nikdo na sob nic falešného, netrp v dom nic nepravého; pak

demokratisace luxu ustoupí demokratisaci vkusu.

7, Individualism v obydlí. Nemyslí se tím »jinak než jiní

Iidé«. Tu jde o to upraviti vnitek pro speciální potebu jistého individua;

uzpsobit jej pro funkci, kterou tento prostor má plniti v protiv k jiným

prostorm. Architekt — dle Richarda Wagnera — jest pravý básník vý-

tvarného umní, a tuto poetickou stránku svého tvoení — dokládá autor—
prý snad nejlépe uskutení v tom, jak vytvoí a uzpsobí nejbližší okolí

jistého lovka, kde pomocí architektonické ei musí provésti kus charakterní

kresby.

V zajímavém pehledu autor charakterisuje pomr lovka k jeho

obydlí za všech dob, poínaje Asyanem až do doby naší; vykládá

o hlavních initelích, kteí dodávají prostoru individuálního rázu (rozmry,

rozdíly výšek, zpsob osvtlení, barva, potom ornament a j.); o hnutí,

které vyšlo z Anglie, Ameriky, jak vdcovství posléze pešlo na Belgiany,

pod jejichž vlivem stojí Francouzové
;
jak toto hnutí nabylo povážliv rázu

mezinárodního ; dkladn rozbírá innost belgického mistra Van de Velde

;

kára slepé penášení vandeveldeštiny do Nmec, do jehož tradic ona se

nehodí, a zakonuje: »Ne, jenom když každý umlec u nás pokouší se
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tiše pro sebe, aby vyjádil, co v sob má individuálního, a jenom když
pozoruje individuální náklonnosti svého národa, mžeme pirozen mluviti

o vítzství individualismu v umní naší doby. O tento cíl musíme se sna-

žiti ; ve všech oborech ducha, ve filosofii a v pírodních vdách, v ma-
líství, básnictví a hudb doba naše stojí ve znamení porozumní jemnjším,
intimnjším hnutím lidské bytosti, — tato jemnjší, intimnjší hnutí mla
by se také tam zrcadliti, kde bychom jejich nepítomnost nejvíce pociovali

:

ve vytváení nejbližšího okolí lovkova.
8. Malí a umlecký prmysl. Živ nartnutá scéna — roz-

hovor architekta s žurnalistou, filosofem a enthusiastkou pro umní — po

zpsobu onch rozhovor, jež v anglickém »Studiu« každý msíc »The
LayFigure« zachycuje a jež se týkají rzných otázek umleckých. Architekt

upozoruje na nebezpeí, jež vzí v tom, že malíi úprkem se ženou do
umleckého prmyslu. Jiný prý jest umlecký pochod myšlenkový u díla

»istého« umní a jiný u díla »aplikovaného« umní. U malíe bude vždy
tendence, aby dílu užitkového umní vtiskl pee samostatného umleckého
díla, díla umlecké fantasie, a tu je nebezpeí, že umlecký prmysl stane

se nervosním. Kucha zamuje se lahdkáem. Umlecký prmysl pote-

buje zvláštního vyškolení a to v souvislosti s architekturou.

9. O zarámování. Pouná sta pro každého, i pro umlce mnohé.

Není tomu tak dávno, co umlci sami kazili vkus plj^šovými rámy, )»ozdo-

bováním« rám pozlacenými kytkami a jinými cetkami. Z Nmec ten ne-

vkus pišel i k nám. Ubližoval obrazu samému, rušil jeho náladu. Autor

ukazuje, co asi žádá olejový obraz, akvarel, rytina, jakou šíku rámu,

jaký tón, jaký profil, aby rám byl obrazu initelem nejen ochranným,

nýbrž pomáhal mu, dával vynikati jeho povaze, tónu, nálad.

10. O dekorativním v dílech Klingerových.
11. John Ruskin, apoštol moderního anglického um-

leckého hnutí.
12. Anglické dojmy. Rada trefných aforism. Napíklad: »Pro-

chází-li kdo, jsa tvoivým umlcem, South-Kensington-Museum, lehce ztratí

všecku dvru v sebe. »Co mžeš vykonati, co by desetkrát lépe tu již

nebylo od dávna? Vzdej se toho a kopíruj, co nejlepšího tu!« —- Zdá se,

jako by anglití správcové byli vycítili tento jed krásného kvtu a ohlédli

se po protiléku : jedna strana dlouhé galerie, pokryté umleckými díly,

otvírá se velikými okny naproti malým jeskyním, které jsou plny nejnád-

hernjších listnatých rostlin. »K studiu« je tam nápis, aby snad nkdo se

nedomníval, že jen k pouhé rozkoši. Jsou však k obému. Jediný pohled

do tohoto nevyerpatelného svta forem, a zas jsi zdráv a víš na další

vzrst.* T.



úvahy a kritiky.

Friedjung H. : Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland
1859—1866. Vierte Aufiage. Stuttgart 1900. 8'\ 2 díly.

Benedeks Nachgelassene Papiere. Herausgegeben und zu einer Bio-

graphie verarbeitet von Heinrich Friedjung. Leipzig 1901. 8*^.

v. Schli chting: Moltke und Benedek. Berlin 1900. 8'^.

v. Lettow-Vorbeck, Oscar: Geschichte des Krieges von 1866
in Deutschland. Berlin 1896 -1899. 8". 2 díly. (Dokonení.)

Benedek pozdji po válce byl obviován z neštstí u Králové

Hradce; nebránil se proti nepravým výitkám chtje dostáti danému slovu,

že bude mleti o všem, co se r. 1866 sbhlo.

Nejdležitjší mnou strun uvedené výtžky knihy pana Friedjunga

zvýšeny jsou tím, že založeny jsou na materiálu novém. Pan Friedjung

nejen, že užil všech tištných pramen, zvlášt publikací generálního štábu

rakouského a pruského, nýbrž zjednal si i pístup do váleného archivu

rakousko-uherského, ptal se úastník v Rakousku i za hranicemi a u pí-

buzných Benedekových zjednal si Benedekovu pozstalost. Dlouholeté pra-

menné studium p. Friedjungovo uinilo z jeho knihy práci ceny trvalé.

Užití Cfclé ady stží pístupných pramen pirozen vedlo p. Fried-

junga k práci další; k vydání aspo nkterých materiálií, na základ
jichž zosnoval své vypravování. Již k druhému svazku svého velkého díla

pidal jako pílohy nkteré .dležité akty, ped nkolika pak týdny vydal

ve zvláštní knize pozstalost Benedekovu pod názvem: »Benedeks Nach-

gelassene Papiere«, na základ níž jest možno revidovati jeho pojetí cha-

rakteru Benedekova.

Papír, jež po sob Benedek zanechal, není mnoho. Když dne

19. listopadu roku 1866 zavázal se arcivévodovi Albrechtovi, že bude na

vždy mleti o všem, co se sbhlo r. 1866, považoval Benedek jako estný

muž za nutné spáliti i všechny písemnosti, které by se týkaly událostí

r. 1866. Ale tím pece tajemství Benedekovo nezstalo nám na vždy a zcela

uzaveno. Žena Benedekova jako drahé pozstatky uschovávala listy, jež

jí psal vždy stejn vele ji milující muž, a z dopis tch dnes aspo tu-

šiti mžeme Benedekovo tajemství a mžeme zachvti se nad jeho tragi-

ckým osudem. Když roku 1881 pohbívali dle pání zesnulého bez

všech odznak bývalé vojenské hodnosti sedmasedmdesátiletého Benedeka,

ukládali do zem muže, který trvale byl smíen se svtem a který zemel,
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napsal o tchto vcech sám Benedek: »Dne 19. listopadu 1866 slíbil jsem
písemn pod Pers. ís. 22 tehdejšímu vrchnímu veliteli, polnímu maršál-

kovi arcivévodovi Albrechtovi, »že také na dále mlky vše budu snášeti

a že své tiché úvahy vezmu s sebou do hrobu«. Tento mj slib byl snad
penáhlený, snad i hloupý, ale práv tento slib byl nejvynikající projev

mé vojenské povahy. Ze rakouská vláda, majíc v rukou mj slib mlení
a dvujíc v opravdovost mého slibu, dne 9. nebo 10. prosince r. 186&
svj zvláštní lánek o mn dala vytisknouti ve »Wiener Zeitung«, kde se

mi dokonce celá moje minulost odpírá, že tento ne píliš kvalifikující lánek
vládních novin byl sepsán v presidiální kancelái generálního štábu, že

byl od FML bar. Johna, polního maršálka arcivévody Albrechta a j. kori-

gován a vypilován a konen že byl zcela zvláštním zpsobem na rozkaz

vlády publikován — to pesahuje mé pojmy o právu, spravedlnosti a sluš-

nosti.

«

Uvedená tragedie života Benedekova svedla, jak se mi zdá, p. Fried-

junga k nedosti kritickému pochopení povahy váleníkovy. Pan Friedjung^

píliš na nkterých místech podléhá své citovosti, píbš staví do jasného

svtla Benedeka a zapomíná všímati si také stín. Po petení Benedekovy

pozstalosti ani na chvíli pochybovati nelze, že Benedek byl muž vysoce

estný, dbalý poádku, písný, ba i tvrdý ve vystupování, ale pod tvrdostí

tou že ukrývalo se citlivé srdce, milující vášniv svoji cho a žijící s láskou

pro své vojáky. Pi tchto krásných vlastnostech však teba si všimnouti

i u Benedeka, že je velitel staré školy — Radecký byl jeho ochráncem a

uitelem — že zná jen vojenskou poslušnost, vasalskou oddanost k svému
panovníkovi a naprosto že nemá pochopení pro hnutí mezi národy rakou-

skými. Každá událost boulivjší u národ rakouských je Benedekovi hloupá,

on stejn odsuzuje hnutí r. 1848 v echách jako proudní nacionální za

sjednocenou Itálii, nebo boje Maar, a jest v úžasu a pln ustrašeného

údivu nad tmi, kdo pro své idee chopili se zbran a postavili se proti

rakouskému panství. A pro tyto vlastnosti již Benedek nese také vinu na

událostech r. 1866.

Co p. Friedjung vypravuje jako úvody a pechody pi aktech v díle

)i>Benedeks Nachgelassene Papiere« odchyluje se v nem od prvních vy-

dání jeho spisu »Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland«. Tak
ku p. proti prvnímu vydání tohoto díla líen jest nyní jinak pomr arci-

vévody Albrechta k Benedekovi ped bitvou u Králové Hradce a podobné

zmnny jsou i nkteré detaily v líení váleného tahu v r. 1866. Zmny
ty vysvtlují se mimo jiné tím, že knize Friedjungov »Der Kamp etc.«

dostalo se veliké pozornosti ze strany vojenských spisovatel, a na zá-

klad jich pobídek odhodlal se Friedjung k opravám. Tak ku p. jaká

pílohu pipojil k práci »Benedeks Nachgelassene Papiere« rozpravu : »Des

Generals von Schlichting Buch »Moltke und Bcnedek«, jejíž výtžek bude

pojat do p. Friedjugnem pipravovaného pátého vydání knihy »Der Kampf«.

Kniha generála SchHchtinga vznikla z kritických poznámek ke knize

p. Friedjunga. Generál v. Schlichting, odchovanec MoUkev a theoretik

vojenský se stanoviska strategického a taktického obírá se v ní tažením

vojsk od 27. ervna až za bitvu u Králové Hradce a ukazuje na nespráv-

nosti ve vedení Benedekovu. Lituji, že jako laik v strategii i taktice vá-
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léné, nemohu více povdti, nežli, že generál v. Schlichting snaží se

dokázati, že Benedek, kdyby byl zvlášt dne 28. ervna r. 1866 obratn

operoval, mohl Prusy pemoci, politiku Bismarckovu zniiti a dokonce

snad i Slezska vydobýti, a tím ovšem chce generál v. Schlichting vzbu-

diti mínní, že Benedek, mlel-li o událostech r. 1866, mlel i k svému

prospchu. Snad kniha generála v. Schlichtinga neuhodila ve všem na

pravdu, ale že v mnohém podstatn zmuje názory p. Friedjungovy, to

piznává v doslovu k práci »Benedeks Nachgelassene Papiere* sám pan

Friedjung.

Práce p. Friedjunga o válce r. 1866 doplována jest se strany pruské

dvousvazkovým dílem Oscara von Lettow-Vorbecka: »Geschichte des Krieges

von 1866 in Deutschland*.

Po petení nkolika stránek poznáte, že autor velkou ást svého

života prožil pod vítznými korouhvemi nmeckého císae Viléma I. a že

chefem ml hrabte Moltkea. Dílo Lettow-Vorbeckovo je práce s dkladnou
znalostí taktiky i strategie psána a proto také více hledí si vojenské

znalostí vojenské stránky celého djství r. 1866 nežli stránky politické.

Avšak ani v této vci není Lettow-Vorbeck bez ceny. Zvolil sice, jako

uinil i p. Friedjung, za základ svého vypravování o vztazích a jednání

diplomacie Sybla, ale nedrží se ho otrocky, dopluje jej a poopravuje.

Lettow-Vorbeck užil vedle materiálu archivního, který byl pístupen i Sy-

blovi, ješt nových archiválií (ku p. list Bismarckv z 13. ervence 1866

a tím jeho vypravování proti Syblovi nabylo novosti (ku p. pro jednání

Bismarckovo ped r. 1866), ale nepochybná cena práce Lettow-Vorbeckovy

je ve vylíení válených tažení r. 1866. V díle prvním zmiuje se Lettow-

Vorbeck o bojích v Nmecku (Gasteni-Langensalza), v druhém uvádí nás

na pdu rakouskou (Der Feldzug in Bohmen). A teba že Lettow-Vorbeck

ponechává asto vlastní slova svých pramen, pes to jeho práce te se

dobe a zajímá. tete-li p. Lettov-Vorbecka, pozorujete, že co chvíli mní
se scenerie, stopujete postup vojska, tete depeše, doprovázíte osoby

k vlakm, slyšíte klepání telegrafického aparátu, a jako vdcové tehdy

tak i vy nyní jste chvílemi napjati nejistou situací a až upílišnným
chvatem v jednání. Pokud se týe Benedeka a generála v. Falckensteina,

drží se celkem p. Lettow-Vorbeck práce p. Friedjungovy: »Der Kampf«,

jejíž první vydání pro druhý díl svého spisu mohl dobe užívati. Lettow-

Vorbeck ml pro studii svoji materiál jiný, obšírnjší nežli p. Friedjung.

Vedle sdlení souasník (seznam jich viz D. L S. IX.) mohl užíti cen-

ného materiálu z váleného archivu Berlínského a Drážanského, ásten
též Vídeského; jeho prameny vysvtlují také, že více a obšírnji pouuje

o operacích vojska pruského nežli o operacích armády rakouské. P. Lettow-

Vorbeck podobn, jako uinil i p. Friedjung, k obma zde zmínným svým

knihám pipojil mapky a plány. Dobe doplují jeho spis, který teba že

není psán slohem nejskvlejším a po stránce formální nedá se srovnati se

spisy p. Friedjunga, pece je cenným dílem pro djiny války prusko-ra-

kouské r. 1866, a není možno, aby historik oné doby pes nj chtl pe-

jíti k dennímu poádku. Zd. V. Tobolka.



Idealism a materialism v pírodní vd.

Napsal F. Wald, chemik na Kladn.

(Dokonení.)

Jakýkoli fakt v theorii neumístný jest planý, nebo se na nj
zapomene, a kdyby teba desetkráte za sebou znovu byl objeven,

zapadne zase bez užitku, dokud se nedostaví myšlenka, která

jej uvede v platnost. Odtud snahy provésti novou revisi v regi-

stratue fakt, v theorii ch. I káže prof. Mareš, že v pírodních vdách
teba ducha obroditi hlubším filosofickým nazíráním, a jest práv,

nebo na základ názor bžných neudlá ze známých fakt nikdo

nic jiného, než co již jest. Stízlivý pozorovatel uzná tedy, že snaha

ta i ona jest oprávnna, a že jest žádoucno, aby se pracovalo ve

smrech obou; výstelk}^ pokárá jednou ten, po druhé onen. Nkdy
mladý badatel fakta peceující, nemaje rozhledu, konati bude práce

bezcenné, jindy ucítí v sob povolání theoretick}^ reformovati lovk
neschopný zažíti teba jen to, co již víme urit. Ale móda zaka-

zuje pírodovdcm piznati se výslovn k tomu, že vdu nedlají

fakta, ale myšlenky, jimiž badatel fakta spojuje a oživuje. Dle n-
kterých nepedložených slov takých pírodozpytc musili bychom

se domnívati, že jak živi nem3^slili na nic, než jak stanoviti pesn
a svdomit to neb ono faktum, faktum o sob, beze všeho vztahu

k jakým.koli faktm jiným. Jest v mode jakási nenávist k filosofii

a theoretisování vbec, jestliže nestaví na nových faktech a jest,

(aneb alespo u nás byla) móda pokládati názor materialistický

v pírodní vd za jedin pípustný. Hmota, atomy, molekuly, ether,

víivé a kmitavé pohyby, to všecko má být faktem, ale že jsem, že

myslím, cítím, chci, faktem není, než jen — snním mašiny, sebe-

klamem mechanismu mozkového.

Tím teprve dostali jsme se k jádru sporu obou pán redaktor

Živy, Nejedná se fakticky o fakta, to se íká v Živ jen tak, jedná

se o pírodovdecký materialism, zvlášt pak o atomistiku.

Doklad jest hojnost v Živ i spise Marešov, a tuším, že nebudou

NAŠE DOBA. R. VIII., . 11. 1901. 20. srpna. 51
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na mn požadovány, a ovšem stojím k službám, kdyby Živa to

popela nebo njakým »vtipem* pozornost tenástva svého — teba

bez úmyslu — na jinou stopu svedla. Tu pak mohu již konstato-

vati znamenitý úspch spisu Marešova: Živa zíká se již všech

>ism«, tedy též materialismu, a pipouští k výkladu zjev chemi-

ckých názor, že atomy jsou nikoliv hromádkami hmoty, ale ohnisky

energií ; není to píliš dávno, co etli jsme tam, že hmota jest ne-

vyhnutelný postulát chemie, a znáti jest tedy potšitelný pokrok.

Lze pak se nadíti, že Živa za as pipustí též, že atomy nejsou ani

ohnisky energii, ponvadž snad nejsou vbec, a že, jsou-li, nevíme
to, ale že mnozí se atom domýšlejí k jistým úelm, jimž

vyhovti lze stejn dobe nebo i lépe jinými myšlenkovými útvary.

Proti nesmyslnému pehánní v oceování holých fakt, jakož

i v oceování vd pírodních vbec a exaktních zvlášt, položil

Mareš právem názor, že vdy ty nemohou vyerpati všecky zájmy

životní. Vedle vdy oceovati jest lovku vbec a zvlášt vzdla-

nému také umleckou a morální stránku lidského ducha, nebo
nejsme jen fysiky, nebo jen chemiky, nebo jen botaniky atd., ale

jsme pedevším lidmi a zstáváme lidmi také, když se staneme

chemiky.

II.

V prvé kapitole na pípad markantním ukázán zpsob, jakým

Živa pouuje své tenáe o dležitjších zjevech vdeckého života

vbec a domácího zvlášt, a jak staví se k rozprav o principi-

álných otázkách vdy pírodní ješt nyní, kdy (po vydání spisu

Marešova) každý, kdo rozumti ch c e a ísti u m í, snadn dovede

postihnouti alespo to, o co se panu Marešovi jedná, by si teba
>nebyl k pemluvení*. Obrátím se nyní k nkterým stránkám spor-

ného pedmtu samotného.

Jsem také chemikem a shoduji se s Živou úpln co do posu-

zování ledabylé chemické práce, a zvlášt též odsuzuji co nejpí-

keji každý švindl ; to mne však nesvádí k pohrdání filosofií, která

sice nemí ani neváží, ale též fakta nevymýšlí a tedy nešvindluje

;

ale širší veejnost plna udivení ptáti se bude, kde se v diskusi

o idealismu a realismu vzalo slovo švindl? Myslím, že vc vyložiti

lze následovn. Výchova stedních škol, obmezujíc se skoro vý-

hradn na probírání knih, mívá za následek žalostnou nemotornost

mládeže, na niž si stžují všichni uitelé vysokých škol, uící

praktickým výkonm, jako v chemii, chirurgii atd. ; nevím, zdali snad



803

nyní vc zmnila se vlivem sportu, ale jindy tak bylo. Stává se pak

v laboratoích chemických na celém svt, že zaáteník mnohý
dochází k výsledkm nesprávným, nedbav na píklad úzkostlivé

istoty nádob a podobných podmínek. Nkteré práce však mají dáti

výsledek pedvídaný, a to svádí nkdy mladého nešiku, aby svá

data nalezená korigoval dle potu. Tento »švindl« vykoeniti a

posluchastvo vychovati k pelivé a svdomité práci jest tžkým
a dležitým úkolem uitele na vysoké škole. Zdá se mi pak, že pan

redaktor Živy chvalitebné své snahy ve smru tom se nesoucí za-

náší do Živy zapomínaje, že Živu netou jen jeho posluchai,

Mýlím-li se však, a chce-li obviovati nkoho jiného ze švindlování,

dovoluji si upozorniti na naše asopis}^ odborné, v nichž taková

tvrzení lze lépe umístiti, a ovšem tam dlužno jich též prokázati
fakty. Kdo vd podává nová fakta, jest povinen provésti stano-

vení jejich co nejsvdomitji, jako kdyby uroval je pro kohokoli

jiného. Ale nejsvdomitji urená fakta jsou ve vd bez ceny,

nedá-li se jich užíti k nižádným vdeckým závrkám. Njaká
myšlenka býti musí pi práci vdecké, njaký úel vdecký.

Veejnost bude se též asi ptáti, pro práv chemik klade tak

usilovný odpor rozprav o principiích vdy pírodní, zvlášt o theorii

atomové, realit hmoty a podobných otázkách. Tu pak dlužno pi-

znati, že podnt skuten tkví v samotné chemii. V ní vyhranil se

názor o substancích vných, atomech, jejich polohách a pohybech

v molekulách, zkrátka materialism vdecký co nejosteji, a

dnes skuten plných 100°/o chemik (»až na nepatrný zlomek,

íslo to nerušící^) proniknuto jest názory tmi tak, že nedovede si

žádný z nich ani pedstaviti chemii bez atom, molekul a prvk.

Popírání tchto pomysl jeví se chemikm herostratickým niením

chemie samotné. V kruzích nechemik pak názory chemik ochotn

se pijímají, nebo kdož by také ml co vdti o hmot než chemik?

Proto chemie jest nejsilnjší baštou materialismu v-
deckého.

Chci zjeviti obecenstvu neodbornickému se stránky nové a ve

form co nejpístupnjší kozelce myšlenkové, jež zavinily tento stav

vcí, když byl jsem (se stránky jiné) tak prve uinil již v listu od-

borném. ^) Že však (jak milerád doznávám) pan redaktor Živy jest

u nás nejhorlivjším a nejobratnjším zástupcem názor v chemii

obecn uznávaných, nemohu jinak než zde onde polemisovati

pímo proti výrokm jeho; ale nemíím na nho, jen na vc, kterou

>) Listy Chemické XXIV., 220, 241.

51*
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jménem chemik ostatních všech zastupuje, tedy nejen eských,
ale chemik vbec.

V chemických vzorcích vyskytují se celistvé pomry jistých

ísel, a odtud pijímá se v chemii, že jsou n.e dlitelné atomy.

Tím obírati se není tu poteba, jelikož jest již alespo nepímo do-

znáno, že dají se vyložiti ty celistvé pomry jinak. Namítá se mi

však asto, že nedovedu vyložiti tak zvanou isomerii; jsou na p.
ti ady látek (jichž získati lze z benzolu), a které lišíme v chemii

oznaením »ortho«, »meta« a »para«, a chemikm zdá se, že k vý-

kladu okolnosti té theorie molekulárn naprosto nelze postrádati.

DovoHm si tedy vc vyložiti neodborníkm a tším se, že pak do-

vedou ji nestrann ujasniti také tm chemikm, jimž snad v bez-

prostedním nazírání fakt chemických vadí theorie od mládí vštpo-

vané. Abych rozpravu zjednodušil, vezmu za píklad látky tak zvané

ústrojné, zstavuje chemikm, aby si, když porozumli, píklad roz-

šíih na jiné pípady sami.

Dostane-li se tená neodborník do laboratoe chemické, zvlášt

»organické«, uvidí náramný poet lahviek s prášky neb krystaly

a tekutinami, tedy látkami rzných tvar, barev, vní atd. ; na každé

lahvice jest nápis chemický, ale doufám, že mu tená nerozumí,

jinak snad neporozumí mn. S tmito látkami mimo jiné pokusy

podnikají chemikové tak zv. spalování; odváží se na p. jeden

gram látk}^ dá se do dlouhé trubice sklenné, piiní se ješt n-
které pístroje a trubicí prohání se plyn jakýsi. Trubice se žíhá, a

látka zmizí, spálí se. Kdybychom druhý konec trouby (jímž uchází

plyn pebytený do pístroj dalších) ochladili po as spalování teba
na 20 až 30° C pod nulou, usadí se tam voda a zmrzne ; kdyby-

chom v další ásti trubice plyn takto vysušený schladili asi na 80"

nebo lépe asi 150** C pod .nulou, usadí se tam opt bílá látka, a když

ji ohejeme, vytéká. Nkterými pokusy pozná se pak, že ta druhá

látka vytkavši dává týž plyn, který uniká z piva nebo sodovky,

t. j. dává tak zv. kyselinu uhliitou. Chemikové z dvod dobrých

tyto pokusy konají ponkud jinak, pesnji, ale konec konc jest,

že v jednom pístroji jímají vodu, v druhém kyselinu uhliitou, a

obé zváží. Ukazuje se dále, že ubude také nejmenovaného plynu,

jejž chemik žíhanou trubkou prohání, a lze uriti také, mnoholi

váží plyn v troub hoením ztrávený. Jsou hojné pípady, v nichž

plyn ucházející (po zahlcení vody a kyseliny uhliité v pístrojích

k vážení pipravených) neliší se niím od plynu pvodního než

práv celkovou vahou, která jest menší, a pro jednoduchost pípad
takových se pidržíme.
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Opakujeme-li spalování s toutéž látkou mnohokráte, pi bedlivé

práci docházíme vždy k stejným skoro výsledkm. Soudíme pak,

že zbývající malinké rozdíly zpsobeny jsou nahodilými chybi-

kami. ^)

Podnikneme-li spalování s jinou látkou ústrojnou než poprvé,

získáme snad nkteré nové zplodiny, ale také když poet a druh

zplodin je týž, rzni se obyejn ísla nalezená vážením zplodin

i ztráveného plynu. Náhoda tomu chtla, že za starších dob, kdy

pokus takových bylo ješt málo, získány vždy rzné výsledky,

když spáleny byly rzné látky.

Odtud hádali chemikové, že rzné látky ústrojné vždy dá-

vati musí výsledky rzné pi spalování, a domnnka ta se

v jistém smru skvle potvrdila : kdykoU spálením získány výsledky

bezpen rzné, rznily se též pvodní látky, teba nkdy jen velmi

nepatrn; ba stalo se asto, že spálením teprve byly rozeznány
látky, o nichž se myslelo, že jsou úpln stejné, a nalezl se doda-

ten rozdíl dosti skrytý, teba v temperatue varu, hustot a po-

dobn. Rznost výsledk spalovacích nikdy nevystupuje sama, ale

vždy ve spojení s jinými, na p. fysikálnými rznostmi pvodních

látek. V jiném smru však domnnka selhala; vyskytly se látky,

které rzní se fysikáln více mén znan a liší se též podstatn

pi mnohých chemických pokusech, ale neliší se výsledky pi

spalování.

Xepedpojatý tená ekne, že ti staí chemikové nemohli bez-

pen pedvídati vci, které ješt nezkusili ; že si tedy utvoili ped-

bžný obraz o tom, co asi ješt najdou, ili, že hádali, a že ten-

kráte hádali špatn, jelikož zejm neuhádli; já pak jsem stejného

mínní, ale nikoliv chemikové ostatní, kteí hledají pro jednoduché

toto faktum výklad naprosto jiný. Oni totiž prostinkou tuto vc
zamotali tak, že se již sami v ní nevyznají, a sice tím, že jeden

libovolný píznak rznosti látek povýšili za píinu všech

ostatních rzností. Dekretovali, že ústrojné látk}^, lišící se ímkoli.

') Zkouška spalovací není jedinou, kterou chemik konává; jsou pak nkteré

zkoušky, které ani pi bedlivém provedení nedávají zcela souhlasné výsledky, po-

skytujíce zplodiny ve kvantech promnlivých. Jelikož látkám nemžeme piznati

vli, kterak chtjí se mniti, nezbývá než usouditi, že jsme dosud podmínky

rzných výsledk zcela neprohlédli a že jich tedy neovládáme tak, jak bychom si

páli. Tak jest na p. když benzol vaíme s dýmavou kyselinou dusinou, ímž
vzniká vedle jiných látek ústrojná zplodina krystajující v dlouhých jehlicích nebo

sloupcích, ale též podružn jiná, jež krystaluje v deskách, ba i tetí, která velmi

podobá se prvé, ale pece jist se od ní liší.
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musí se lišiti též výsledk}^ spalování, a ekli, že tato domnle
jistá rznost jest píinou všech ostatních rozdíl ve vlastnostech

látky; tuto pouku pak neodvolali v pravý as, když se vy-

skytly prvé výjimky, neodvolali ji ani, když výjimek bylo na tisíce,

a neodvolali ji podnes.

Tento bájený lapsus nestal se ovšem pímo, ale jako každý
kousek kocourkovský oklikou, která skutený postup zastírá. Dekre-

tovali ve vci, že ústrojné látky, lišící se ímkoli, lišiti se musí
též výsledky spalování; ale formu zvolili jinou. Chemie ne-

používá pímo výsledk spalování, ale vypoítává z nich »složení«

látek pvodních ; složení udává, mnoho-li bylo by teba látek jistých

(prvk), kdyby se slouily, dávajíce za jedinou zplodinu látku,

která byla spálena. ekne se pak, že rzné látky musí býti rzn
složeny, což Jíší se jen formou, nikoliv obsahem od vty s hora

chemikm podložené, a ostatn dotud bylo mínno pesn v témž

smyslu, dokud nevyskytly se výjimky.

Chemie praví, že rznost látek zpsobena jest rzným slo-

žením jejich, místo aby ekla, že vždy naznaena jest rznými
výsledky nkterých zkoušek chemických, obyejn (ale ne vždycky)

zkoušek tch, z nichž vyplývá »složení« látky. Jestliže každá rz-
nost látek pochází z rznosti složení jejich, nemže býti rozdílu

v látkách stejn složených, a k tomuto úsudku došli také dosud

všichni lidé, i každý mladý student. Došli k nmu z prvu i chemi-

kové a nemálo se divili, když selhal. Ale chemikové mají svou

vlastní logiku. Když jsou látky stejn složené, které vzdor stejnému

složení velice se liší, tedy pece jen a jen složení jest píinou rz-
nosti jejich; ale vedle složení zejmého jest ješt složení tajné,

neviditelné. Látky takové musí být neviditeln rzn slo-

ženy z atom v molekule, a pan profesor umí atom}^ v molekule

urovnat, jak chce.

lovk teba jen rok ve škole v takovém zmatku myšlenek

drainovaný skoro není již schopen prohlédnouti tento švindl, na

nmž dosud bezdn visí lOO^o chemik, a za njž zajisté zodpo-

vdní jsou všichni chemikové, co jich bylo od nalezení prvé vý-

jimky z myln dohadovaného pravidla (a se již výjimka jme-

nuje allotropií, isomerií, póly- nebo metamerií) po dnešní den.

Tmito naukami nií se systematicky v mládeži i dosplých

každá jiskra zdravého myšlení. Když laik uvidí, že spálil jsem cukr

a získal vodu s kyselinou uhliitou, spotebovav k tomu urité

množství plynu úmysln nejmenovaného, ekne, že plyn s cukrem

zmizel a že jsem z nich udlal vodu a kyselinu uhliitou; vždy
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je to oividné a laik logikou chemickou nezkažený nepochopí, že by

mohl kdo íci co jiného. Ale úplných laik v chemii bohužel snad

již ani není — ^bohužel* vzhledem k náprav tchto zvráceností —
a již i dtem s užitenými jinak poukami chemickými namlouvá

se opak toho, co se jim ukazuje. Útchou jest, že budou si pama-

tovati jen, co skuten vidli, a zapomenou brzo každý nesmysl.

Spalováním nemní se totiž váha látek pvodních. Všecky

skoro vlastnosti látek pvodních zmizí spalováním a jinými radi-

kálními reakcemi, elícími k stanovení složení, ale váha nemní se

nikdy. Z toho pak usouzeno bylo, že tmi reakcemi nemní se

vbec nic, a že oividné zmny se jen zdají zmnami. Zmna
jest klam, skuten ten prve nejmenovaný plyn — kyslík- — trvá

i po spálení cukru, a sice schován ve vod a kyselin uhUité.

Cukr je sice pry, ale v nm byl ukrj^^t koks nebo diamant, a ten

je tu posud inkognito v kyselin uhliité. Ve vod jest prý ješt

jeden schovaný plyn, vodík, a pan profesor umí jej z vody a ješt

neho udlat; dovede z vody samotné vedle vodíku udlat též

kyslík, aniž by scházela jen stopa toho neb onoho, ba dovedl by

udlat zase i ten vzácný diamant z kyseliny uhliité. Dalo by to

sice mnoho práce, ale jde to ; dovede pan profesor dokonce udlati

ze zplodin spalování cukru zase pvodní cukr a kyslík, ale nestojí

to skoro za práci, jest to hrozn zdlouhavé. Ale proto, že se to dá

udlat, musí ubohé dít íkati, že to jest. Zle by bylo, kdyby

eklo, že dá se udlat též kyslík nebo uhlík z neho jiného než

práv jen z kyslíku, resp. uhlíku, resp. vodíku. Vodík, kyslík a uhlík

jsou látky vné a nezmarné a »vybavují« se pouze z látek, ve

kterých sice nikdo je nevidí ani jinak nepostehne, ale ve kterých

pece již jsou. A tak složen jest cukr nevystižiteln z diamantu,

vodíku a kyslíku, ty látky jsou v nm skryty a pkn srovnány—
jak poví pak pan profesor na škole vj^soké do podrobná; on má
té stavby plán.

Tomu ví malé i velké dti, zvlášt všichni lidé vzdlaní, a

názory ty tak hluboce se vžily, že návrat k nazírání pirozenému

nebude snad ani jinak možný než vychováním nové generace.

K užitku tch (snad mnohých) chemik, kteí nijak nedovedou

se vymaniti z názor jim vštpovaných, a které proto ani tento

výklad nepesvdí o zvrácenosti názor obvyklých, pipojím dra-

stický píklad. Venkovan pijde do Prahy a uzí nkolikráte na rohu

ulice tabulku s názvem ulice, v každé ulici jiným; bude pak há-

dati, že vbec každé ulici písluší zvláštní jméno, a naopak že

každému zvláštnímu jménu pipadá zvláštní ulice. Ulic vbec že



jest tolik, co zvláštních jmen, a jmen tolik, co ulic. Jelikož skuten
každá ulice má jen jedno jméno správné, neklame se, když usuzuje,

že zvláštní jméno jest neomylným píznakem zvláštní ulice;

s úsudkem opaným se však šeredn skláme, nebo ve vlastní

Praze, Vinohradech, na Smíchov a snad ješt jinde jsou ulice jména

stejného, a poet rzných ulic nerovná se tedy potu rzných jmen.

Pozná brzo, že pouhé jméno ulice nestaí ku karakteristice ulice,

a že ulice jména úpln stejného mohou se lišiti ješt polohou,

smrem, výstavností, délkou, šíkou, dláždním atd. Jestliže však

nešastnou náhodou uil se kdy chemii a použije v pípad svém
zvláštní filosofie této vdy, souditi bude takto

:

Píinou (nikoliv jedním z možných znak) všech rzností

ulic jest rznost jmen a. Rznost ulic není tedy zpsobena (ve

smyslu logickém) rzností polohy, smru, délky atd., nýbrž zpso-
bena (ve smyslu objektivnem, pírodovdecky kausálném) jen a jen

rzností jmen, a všecky ostatní rozdíly ulic jsou pouze úinky to-

hoto rozdílu základního.

Proto ulice rznící se jménem vždycky rzní se njak, tedy

polohou, smrem, délkou atd. Akoliv ze jména nelze zvdti ostatní

karakteristické vlastnosti ulice, pece rznost jména jest prapíinou

všech ostatních rozdíl ulic, a ulice složeny jsou (jako jejich jména)

z písmen. Nesmírn dležité a tajuplné faktum jest však, že existují

ulice stejného jména, které se sob jinak pranic nepodobají, nebo

alespo v nkterých vlastnostech podstatn se liší. Tyto ulice na-

zveme isomernými ; Praha skládá se z vnitní Prahy, Smíchova,

Vinohrad, Zižkova a Karlina, a tak vyskytuje se nejvýše pt iso-

merných ulic; nech si pak utváí se budoucí vdecké theorie ulic

jakkoli, budou musit poítati s tmito pti isomeriemi, nikoliv snad

šesti, a to jist nedovedou, to svede jen theorie o vnitní konstituci

molekul ulic. Lišíme para- Palackého ulici od meta- Palackého ulice,

ortho- a teba ješt právo- a levo- Palackého ulice. Tyto ulice mají

úpln stejné složení jmen a jsou tedy úpln stejné, ale jen zdánlivé.

Neliší se tím, že jedna jest tam, druhá onde, jedna dlouhá a druhá

krátká, jedna široká, druhá úzká atd., nýbrž liší se konstitucí svých

souástí — atom, o emž my chemikové z experiment mnoho
víme. —

Víme totiž, že jméno ulice neskládá se prost z písmen, jak

domnívá se inženýr X, filosof Y a vdecké nemluvn pan Karásek,^)

nýbrž každá písmena skládá se ze skoro nekonen malých, nevidi-

') tená se na mne nehorši pro tyto obraty, beru je ze Živy.
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telných písmen a ty sluují se neviditelným zpsobem v neviditelná

slova, a z tch teprve vzniká jméno celé, ba celá ulice. Rozdíl ulic

ortho-, meta-, para- atd. Palackého na Vinohradech, v Praze, na Smí-

chov atd. nezakládá se pak na niem jiném, než že v molekulách

ortho-, meta-, para- atd. atomy rzné jsou urovnány, a rzné uspo-
ádání tchto neviditelných ástic má neslýchané a neuvitelné

dsledky. Zpsobuje totiž, že ty ulice, které jsou vlastn dokonale

stejné, pece se rzní a sice nkdy náramn. Nastává pak nesmírné

dležitý problém toto vniterné ustrojení ve jménech ulic vyzkoumati,

což se chemikm podailo, ale nechemikm pro tyto otázky schází

cit; nemají ho ani chemikové, kteí od rána do veera analysují

po celý život železo, nezabývajíce se isomeriemi ulic.

Kdyby nebylo tohoto rozdílu ve vnitním ustrojení molekul

ulic, nelišila by se ulice Palackého para- pranic od ulice Palackého

meta-. Ulicí para-Palackého lze však dojíti do Vodikové nebo

Jungmannovy ulice (ale para- musí býti ta ulice, prosím, para-,

nikoliv ortho- ani meta-), kdežto z meta- ulice Palackého po

ulici Plzeské dostaneme se snadno až ke Košíím. A i pro ty vci
máme rozumová vysvtlení. Také tím podán nezvratný dkaz,

že bez theorie atomové a uení o tajné struktue ulic vbec nikomu

nelze vyznati se v Praze, a že to nebude možno ani v budouc-

nosti, až již isomerných ulic nebude, jelikož se ortho-, para-,

meta- atd. ulice prost pektí, a v chemii identitu, resp. rznost

látek ústrojných nebudou posuzovat jen dle pokus spalovacích,
ale dle všech pokus vbec, které se k tomu hodí, a nauku ny-

njší o »složení« látek, viditelném i neviditelném, uloží k vnému
spánku tam, kde odpoívá ílogiston.—

Nyní ješt nkolik slov Živ: Nestaí ve vd jen zkoumat,

bádat a pozorovat, když se pi tom nesmí myslet. Zkoumat a bádat

bez promýšlení fakt je ovšem nesnadno, ale Živa toho bezdn
požaduje. Teba pak myslet, zvlášt o principiálných otázkách,

a jest lhostejno, iní-li to pírodozpytec nebo filosof, a-li jen myslit

dovede, nebo oba jsou lidé. V principiích bývají chyby nej-

tžší, a ty se ani nedají nalézti zkoumáním zevního svta, nebo
netkví venku, ale uvnit v lovku a neprozrazují se jinak, než že

mu svt iní nesrozumitelným. Budeme-li mysiet jasn a pesn,
nebudeme shledávati v chemii zvláštní filosofii jiným lidem nepo-

chopitelnou, aniž budeme si osobovati zdání vyšší moci a pehlu-

bokého, jiným smrtelníkm nedostupného vdní, jakým kdysi se

vynášeli astrologové a dnes vynášejí se tak etní chemikové.



Pehled vývoje sociálních djin ruských.

(Pokraování.)

4. Právní a hmotné promny stavu šlechtického.

Samovláda' knížat. Majetkové rozdíly šlechty. V knížecích službách. Votina pomstím.

Poddanství šlechtické. Šlechta z knížecích rodin. Majorátní zákon. Šlechta úednická.

Poméstí votinou. Vznikání kastovního ducha. Rozmailost. Úvrní banky. Zadluženost.

Siátní služba.

V západní Evrop skoro ve všech státech vyvíjeli se národové

na základ feudálního zízeni, v nmž mezi panovníkem a pra-

cujícím lidem stála z poátku šlechta, pozdji i vyšší duchovenstvo.

Zájem tchto vyšších stav asto stál proti zájmu koruny, vedeny

to boje a zápasy, pi nichž i poddaný lid míval dležitou úlohu,

nebo o jeho hmotnou a finanní sílu musely se opírati ob strany.

1 stávalo se nejednou, že mu z toho plynul prospch, když jedna

nebo druhá strana hledla se ujistiti jeho válenou službou nebo

platy a za to slevovala v jeho zájmu se své posavadní moci nad

ním. Známo, že touto cestou rychle vzrstal stední stav mstský

z bjValého Hdu poddaného selského a že se domohl nejen velkého

blahobytu hmotného, nýbrž v dobách boulivých nabýval i moci

politické a váhy mravní. A tento stav bral ustaviný pírstek

z vesnic, nebo obyvatelstvo mstské pi chatrných opateních hy-

gienických daleko rychleji melo nežli na venkov, a tudíž vzrst

mst byl nutn podmínn ustavinou regenerací i obrozením nov
píchozích. A tak vidíme v Evrop v rozhných dobách stídati se

pevahu moci státní: panovník chránící zájmy lidu a pevn o
open vzdoruje šlecht, panovník ztrativší tuto oporu, již opt získala

šlechta, musí se s touto dliti o vládu, ano jí se i podrobuje; nebo

vyvinuje se i samostatná vláda lidová v mstských republikách,

které se následkem toho však aristokratisují.
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V Rusku shledáváme se s docela jinými pomry. Již v nej-

starších dobách vidíme knížecí moc absolutní, družinou knížecí

(šlechtou) podporovanou v míru i válce, nikoli však omezovanou
v moci. V tch dobách všichni jsou stejn poddaní knížeti, není

výsad stavovských, teba že kníže mnohonásobn odmoval své
váleníky — bojary. Pozdji vidíme, že knížecí moc se utužuje
na úkor šlechty i lidu, ale nepozorujeme, že by se proti tomu as
od asu zdvihal odpor, krom toho, že pi sporech v rodu knížecím

pebíhala šlechta od jednoho odprce k druhému. Pi tom všem
ostával kníže samovládným nad všemi, tak že jim nebylo se možno
rozdliti postupem asu v zájmové skupiny i stavy. Lid byl krom
toho pevn spoután zákonem o paruce, jenž jej rozdloval v menší
ásti spoleného ruení vi vlád za vše, co na vloženo, avšak

neposkytoval mu za to žádných náhradných práv. Proto nebylo

ani možno, aby se v Rusku vytvoil postupem asu njaký stav

prostední, který by byl pojítkem mezi panovníkem a poddaným
lidem.

Ruská íše jsouc naproti státm evropským ohromn rozlehlá

má v jednotlivých ástech zcela rozdílné klimatické pomry a ná-

sledkem toho také zcela rozliné podmínk}- k živobytí. Ukázal

jsem již, že ohromné prostor}^ severní drahnou ást roku zamrzlé,

po rozmrznutí moálovité, hodí se pouze pro lesy a ásten
k pastv. V tchto nemže zemdlské obyvatelstvo vyšinouti se

k blahobytu, nýbrž musí se spokojiti s dosti chatrným živobytím.

Naproti tomu pruh nejjižnjší jest v letních msících velmi horký,

trpí opt nedostatkem vláhy a rovnž neposkytuje dostatených

podmínek zemdlci k bohatnutí a tudíž k samostatnosti. Dobrými

vlastnostmi honosí se pouze stední pruh íše od západu k východu

a pouze šlechta v nm mající své statkv tšila se blahobytu a pe-

bytku, který ji inil samostatnjší a neodvislejší od milosti knížecí.

Zámožnost dodávala jí pak vážnosti u lidu a pednosti v ostatní

šlecht.

I není divu, že šlechtici, již mli své statky na severu, jež

málo a to ješt píliš chudého lidu vzdlávalo, opouštli rodný

majetek (votinu) a pecházeli ku knížeti do služby. Tím šlechtic

svého panství (bojaršina) neztrácel a ml výhodu, že chatrný dchod
se rozmnožil, ba znkolikanásobil. Ponvadž pak »jeho« lid i bez

nho stejn pracoval, — neml krom dchod žádných vrchno-

stenských práv pán nad lidem — stailo, když as od asu mu
sedláci dali, co mu patilo. Ml pak takový šlechtic i tu výhodu,

že nebyl vázán na »svého« knížete, nýbrž mohl kdykoli od nho
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odejíti a dáti se najmouti u druhého, slíbil-h mu vtší výsluhu.

Jak vidti, má tato zemdlská šlechta asi takové postavení, jako

mli u nás svobodní sedláci i zemane.

Dokud byl šlechtic ve služb, byl kníže povinen ho živiti, t. j.

vším opatiti jako svého služebníka, tento pak byl mu povinen

poslušnou služebností. Tento pomr se znenáhla utužoval, tak že

pozdji, když velkokníže moskevský nabjd pevahy nad ostatními

knížaty a znenáhla násiln soustedil vládu nad vší Rusí pod svým

žezlem, nikdo mu v tom nebránil, šlechta bez odporu poddala se

novému stavu vci. Soustední vlády mlo však pímo za následek,

že byla jen jedna knížecí služba, že tudíž samo zmizelo právo

volného pecházení z jednoho dvora na druhý, že, pokud chtla

šlechta sloužiti, musela služby vyhledávati pouze v Moskv. Volná

kdysi knížecí družina pecházela znenáhla v pevnou instituci vo-

jenskou, s jakou shledáváme se v Evrop. Poet její rostl i bylo

teba tím spíše o ni se starati, ím více služeb jejích kníže poti^eboval

proti Tatarm a ím menší byl poet rodové šlechty (votinné).

I udloval kníže nové šlecht hojn statk (fomestie), které ddil

pouze dosplý píbuzný, dti a vdova mohly dostati pouze výživné

(prožitok). Tím pojišoval si kníže dostatený poet branných sil,

což podporováno v XVII. st. i tím, že pomstí podržela vdova nebo

dcera, hned-li se po smrti otcov vdaly. Toto i>léno« nestává se

však postupem píznivých okolností »allodem« (votinou), nýbrž

naopak šíením hranic íše úží se práva šlechty, votina stává se

rovnž služebnou, t. j. votinník vstupuje do vojska ne ze své vle,

nýbrž z rozkazu knížecího, tak že prvotní svobodný zeman stává

se nesvobodným vojínem — poddaným.

A toto poddanství má týž ráz jako u sedláka, rozdíl jest pouze

v tom, že sedlák jest pipoután k pozemku a šlechtic k služb.

Pipoutávání sedláka k pd jest výsledek daové soustavy, nebo
jen tím zajištny byly státní píjmy, že sedlák musel vzdlávati

svj díl pdy (aglo), aby mohl zaplatiti na pipadající ást dan;
pipoutávání pak šlechtice jest následek vojen a z nich plynoucí

poteba stálého potu vojín — bojar. Z poátku obojí není uzá-

konno, nýbrž rozumí se samo sebou, sesilováním však vládní

moci dochází konen k tomu, že v XVII. stol. obojí se kodifikuje

:

sedlák nesmí opustiti popluží práv tak, jako šlechtic nesmí opustiti

službu a hledati živobytí jinde (na p, v mst). U obou stav
vyvinuje se ýoruka (souruenství) a sice tak, že poddaní obce tvoí

daovou i pracovní jednotku, mají na sebe vzájemn dozor, za

uteklého musí všichni ostatní pracovati a platiti. Šlechtici jsou
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V podobné celky sloueni a za dodržení povinností jednotlivce

k státu všichni ostatní ruí svým jmním. Následek toho jest, že ne-

mohou se jednotlivci domoci zvláštního postavení, nebo jeden

stlauje druhého, a ani tch nkolik starostu, kteí spravují jednotlivé

poruky, nemže se z tsných tch pout vymaniti, pouze nátlakem

na druhé ponkud vlastní bemeno si zlehují.

Za to poíná se vedle šlechty votinné i pomšií vyvíjeti

nový kruh panský a sice z rod knížecích. Tito byli podmanni

od moskevského gosudara, avšak podrželi adu výsad naproti

ostatnímu obyvatelstvu : nebyly jim odaty otcovské statky a nebyla

jim vzata práva nad poddanými, nýbrž pouze omezena velkoknížecí

mocí. Jsouce píbuzní samých vlada picházeli k jich dvoru a tu

dosahovali nejvyšších úad, nebo byli pouze hostmi panovníkovými

a povznášeli jeho výsost v oích národa. Práv však toto jich vý-

luné postavení nedalo se na dlouho udržeti, nebo se mohli v dob
zmatk státi nebezpeni panující rodin a proto byli již od Ivana III.

a Vasilije všelijak omezováni a v adu ostatní šlechty stlaováni,

Ivan IV. pak dokonce v nich vidl své nepátele a po r. 1560 tžce

na n dolehl.

Jako selský lid za tohoto care úpln uhnten tak i bojarstvo.

Vzpomínaje jich zlé vlády porunické ztratil všecku víru k nim po

uzdravení z tžké nemoci a r. 1561 bral od nich zápisy vrnosti

sob i svým dtem a »že nebudou hledati jiného pána a že ne-

ujedou do Litvy ani jiných íší« (Kostom. I. 475). Za jednoho vždy

celá ada jiných musela se zapsati; provinil-li se nkdo proti tomu

a byl dopaden, ztratil hrdlo, nebji-li dopaden, ostatní souruenci

platili veliké pokuty, které je hmotn úpln zniily. Odpor byl ne-

možný, neml li jeden po druhém skoniti na »Krvavém« námstí

(Krasnaja ploša). Mohutných rod seslabena moc také tím, že

jich bohaté rodové statky jim odaty a náhradou dány jim horší

a v jiných krajích, kde nemohli se opírati o lid a menší šlechtu.

Nové votiny pak považovány za dar carv a tudíž klesaly na

význam pomstí, teba nemly toho jména pímo. Když bylo uhro-

zeno všecko obyvatelstvo v Rusi carskou opriinou a nesetnými

popravami, pikroil car k poslední dávno v duši jeho klíící myšlence:

vyvraždéní vysoké šlechty.

Pod nejošemetnjšími záminkami — že jsou ve spojení

s Kurbským, že by mohli v n vejíti, že dobe nesmýšlejí s carem

a p. — stavni na soud, uskokem i násiln vynucovány od nich

potakavé výpovdi a pak s celými rodinami (i dtmi) a asto s celým

píbuzenstvem posláni na popravišt. Nkteí unikli zkáze pouze
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tím, že nemli ddic a zavázali se, že jich míti nebudou, nýbrž

že bude po nich dditi car. Jen tím mžeme si vysvtliti, že z ve-

likého potu panstva udrželo se pouze nkolik rodin. Ale i tyto

pozbyly úpln rodové moci a vážnosti, nebo byly pipraveny

o statky, zvlášt o výnosná panství, jimiž obohatil se car nebo jež

rozdlil na malé údly pro své stelce a opriníky, z nichž mnozí

jsou zakladateli nového rodu.

O úpadku panství šlechtických svdi soupisy v následující

tabulce

:

R. 1613

poet
rodin

dsjatin
pdy

R. 1647

poet
rodin

dsjatin
pdy

R. 1698

poet
rodin

dsjatin
pdy

1 49.000

1 23.500

5 \\4-7'l,t

10 7— 5t.

1

1

2

8

10

7000

6000

5—2-8 t.

2-5-1 t.

1

2

15

56

1 t.—500 I

—

9000

12.000

2-1 t.

lt.-500

I vidíme jasn, jak pomrn v krátkém ase zmizelo nkolik

velikých panství a jak na místo nich rychle množí se panství

drobná zvlášt v dob Petra Vel., tak že majitelé menších statk

tisíce dsjatin pdy tikráte pevyšují všechny ostatní velkostatkáe.

Petr Vel., který do Ruska penášel ády evropské, nemohl si páti,

aby takto šlechta hmotn upadala, nebo to bylo na škodu jeho

plán. Zvyk rozdlovati majetek mezi dti s jedné a etné po-

tomstvo s druhé strany zpsobovaly, že mnohá bohatá rodina

v tetím kolen j-ozpadla se na adu vtších sedlák, již sotva

mohli býti ze svého majetku živi. To zvlášt volalo po náprav
ve vzdálenjších guberniích, nebo ohrožovala se existence šlechty

vbec. I mžeme pochopiti, pro Petr Vel. r. 1714 vydal rnajorátni

zákon (jedinonasledie), jehož provádní však narazilo na tak tuhý

odpor, že ani mocný panovník nedovedl zjednati mu plné platnosti.

Co mohlo tedy šlechtu udržeti?

Byla to jedin státní sltizha, jež jsouc placena dovedla

zjednati chudnoucí šlecht náhradu v píjmech a proto více než

kdekoli jinde shledáváme se tu s rostoucím potem úednické
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šlechty. Avšak pi tom optn nevytvouje se zvláštní tída uce-

lená a prodchnutá duchem solidárnosti, nýbrž naopak v hierarchii

úednické hledí se na hodnost (stan) tak písn, vyšší od nižšího

tak nepeklenuteln je oddlen, že se to penáší s otce na syna,

který vstoupiv do služby nechce býti podízen úedníku nižšímu,

nežli byl otec. Znenáhla dle tohoto ebíku rozdlily se bojarské

rody moskevské a žárliv pihlíženo k tomu, kto kakov v svojem

rod, t. j. pihlíželo se ke každé osob zvlášt, jaké má postavení

ve vlastním rod. A tak nejen stavovský duch udušen v neslui-

teln rozdlených rodech, nýbrž i jednota rodu sama pohynula

a každý jednotlivec na svou pst zápasí s ostatními o »gosudarevo

žalovanie« (služné). Taková šlechta nebyla naprosto schopna sdru-

žení, tím mén bylo možno ji slouiti k zápasu o spolené zájmy

naproti panovníkovi. Z toho pak nutn plynula vždy neobmezenji

vystupující moc carova, ponvadž ona jediná byla pesn vymezena
vi ostatním ne stavm, nýbrž pouze poddaným.

Cím níže upadá šlechta, tím výše vystupuje panovník. Ven-

kovská šlechta, pokud neslouží, jest píliš hospodásky slabá, aby

z ní mohl se vj^tvoiti zvláštní jednotný a sebevdomý stav, také

pi ohromnosti íše nebylo styk, a bývalé kdysi snmy a hromady

zašly asem úpln. Nebylo styk, nebylo ani zájm, ba pi naprosto

nedostateném vzdlání nebylo ani porozumní pro njaké sblížení.

Ale jako v knížecí dob šlechta jsouc volná pecházela v ne-

volnou službu, tak v dob moskevské rozpadá se v moskevské

bojarstvo a neslužebnou nižší šlechtu venkovskou ; v XVIII. stol.

zase nabývá práv tato ást nkterých výsad, vrchnostenská práva,'

pvodn jen votin vlastní, pecházejí i na pomstie, a pestal úpln
rozdíl mezi votinníkem a ýoméšíkem, oba drželi statek v plném

vlastnictví dditelném i po peslici i nedosplými, ano i píbuznými,

Samo o sob nebylo by to pro šlechtu tak významno, kdyby se

právní nárok byl týkal pouze pdy; té jest v Rusku v té dob
ohromná ást nevzdlávané a tudíž její cena nepatrná. AvŠak již

za Ivana IV. Hrozného byl selský lid nerozlun spoután s pdou,
sedláci díve svobodní stali se robotníky nevolnými (krpostnyje)

a vláda je nyní darovala šlecht v úplný majetek. Teprve tímto

faktem nabylo panství ceny, nebo zajištn byl navždy z nho
užitek.

S tím souvisela ada jiných zmn.
Šlechta oste odlišovala se od selského lidu a poala pocio-

vati navzájem k sob více píchylnosti, nežli bylo dosud. Vdomí
stejných zájm, zvlášt udržení robotník na panství a utužování
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jejich povinností, domáhání se nových výhod, jichž dosažení bylo

umožnno vzájemnou oporou, dávalo v šlecht vznikati stavovskému

vdomí a poal zvlášt v popetrovské dob z rznorodých živl

vznikati duch kastovní. Uspíšeno to bylo dvorskými revolucemi,

jichž šlechta se horliv úastnila a vždy od vítzné strany byla od-

mnna,^) Teprve v té dob vzniká snaha zachovati zddná práva,

jichž beztoho nebylo mnoho, a domáhati se stavovsky rušení obtíž-

ných povinností, zvlášt Petrem Vel. utužených. V té piín nej-

více tížila šlechtu nucená povinnost vojenská, které byla skuten
zbavena a vyhrazena pouze tm, kteí dobrovoln se jí vnovali,

místa dstojnická. Ano dosáhli i toho, že Kateina II. odevzdala

šlecht sýrávu gubernií a provincií, Petrem Vel. zízených, ímž lid

octl se úpln v její moci. Až dosud mla koruna ohromné statky

a na nich statisíce korunních sedlák, kterým všelijak ulehováno

v robotách, ano i nkterých svobod zvlášt v státních dolech a to-

várnách požívali: nyní za odmnu »vrných« služeb rozdáno bylo

ohromné množství tchto »duší« a z chudé ped tím šlechty poali

vznikati velmožové.
S tímto náhlým obratem sociálních pomr ve šlecht krok

za krokem loudil se nepítel, jenž ji sladce pivádl opt na mi-

zinu — rozmailost. Po Petrovi Vel. nastupovali panovníci a zvlášt

panovnice, které vedly život rozmailý a hýivý, ba i nemravný,

což napodobeno šlechtou, která zapomínala na hospodáství a správu

statk, tak že tyto hynuly, dchody pak všemožn na poddaných vy-

makané nerozumn utrácela.

Jest známo, že ješt poátkem XVIII. století dcery nosívaly

hedvábné šaty a drahé kožichy po matce i babice, šperky byly

vbec rodinné a staré, zídka k nim pinášela nov}^ dar nevsta.

Ale nyní po vzoru francouzském utráceno nesmj^sln za nové úbory,

šperky a koáry, jeden chtl pedstihnouti druhého, mužové rovnž

v zlat vyšívaných hedvábných šatech oslovali dvorní plesy a

tisíce pi tom utráceli v kartách, hodech a lásce. Kdo ml 10.000

duší na panstvích, ten mohl jich pot a mozole takto prohýiti a vždy

ješt vyšel, avšak menší statká musel na nejmenší vydání omeziti

správu svého statku, zejména nieho mu nezbýv^alo na stavbu ho-

spodáských stavení, meliorace a ulehení robotným. Tím panství

hynulo a dchod se menšil. Avšak menšil se i tím, že robotní

s takového panství utíkali, jsouce pes všechny zákony u souseda

ochotn a »tajn« pijímáni. Šlechta klesá hloub a hloub a statek

^) Srovn. Naše Doba L, 401 sled.
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její rovnž pes to, že cena duše se zpateronásohila, nebo, ím byla

dražší pracovní síla lidská, tím menší byla možnost si ji opatiti.

Aby nedošlo k úplnému rozvratu, zízeny po evropském vzoru

úvériií banky,^) jež mly pomoc poskytnouti zadluženým panstvím,

aby se zase povznesla. Ale nepomohly. Jediná pomoc byla pinutiti

šlechtu, ab3' se chopila hospodáských oprav, a poskytnouti jí pro-

stedky pouze na meliorace: ale tomu se tehdy ješt nerozumlo,

úvr bji omezen pouze cenou majetku a to ješt dost nedostaten.

Šlechta se o pekot dlužila, ale peníze najednou a lehce nab3'té

utrácela pro svou osobu, pi emž panství uložena nová povinnost

platiti úrok a spláceti dluh. Tím vysvtluje se, že všecky obti státu

na ochranu šlechty byly mamy: vždy bylo pro dluhy zastaveno

7 mil. s>duší«, tak že pouze 4 mil. — vtšinou státních — bylo ne-

zadluženo.

Když r. 1861 února 19. (st. p.) b3'la v Rusku císaem Alex-

andrem II. zrušena robota, museli se robotníci vykoupiti, což zpro-

stedkoval stát. I dostala šlechta veliké sumy, které úpln postao-

valy, aby zaala nové hospodáství a povznesla své statky. A\-šak

ona vtšinou utratila výkupné a upadala v úplnou zkázu, nebo
byla zbavena dlné síly a nemla prostedk, aby najala a platila

mužíky. Mnozí pomáhali si odprodáváním kus panství, jiní utíkali

se o pomoc státu, kter}' všemožn hledl udržeti je ped zkázou.

Po úprav uvolnní sedlák z roboty ostalo šlecht ješt 78 mil.

dsjatin ^) pdy, ale již za ticet let klesl výmr ten na 57 milion

dsjatin a stále klesá. Jak zadlužování stoupá, vidti ze vzrstu

hypotetiiclt (zemrnych) banli, r. 1870 byly dv, r. 1875 již tináct

a r. 1886 založena ješt zvláštní šlechtická banka (dvorjanskij b.)

;

v tch r. 1870 bylo zadluženo 1000 panství di v. 1892 již 87000, i. j.

dv ptiny vší soukromé pdy.

Panská pda pechází ásten do rukou sedlák, ásten
mšan a pisthovalc.

Klesáním majetkových pomr ztrácí šlechta mocného vlivu

v guberniích a Újezdech, nehledíme-li ani k tomu, že jest nucena

hledati obživy službou státní. Zmnou pak branného zákona, zru-

šením roboty, zavedením moderní správy finanní na základ po-

zemkové a dchodkové dan, jakož i pedpisy o kvalifikaci pro

státní službu postavení šlechty se ješt zhoršilo. Dnes platí stejn

dan jako ostatní a v úadech asto postaven šlechtic pod ne-

Naše Doba IV., str. 897 sled.

*) Srovnej Naši Dobu IV., str. 897.

XAŠK DOBA. R. VIII., . 11. 1901. 20. srpna. 62



šlechtice, ano vzniká dle základ položených Petrem nový drtih

šlechty úednické,^) již omeziti nemá rodová šlechta pražádné moci.

Dlouho udržela moc pi soudech, avšak i to pestalo vydáním no-

vého soudního ádu.
V popetrovské dob, jak jsem se zmínil, potáhla šlechta na

sebe úpln administraci gubernií a Újezd, po zízení však volených

zemstev, jež neskládají se pouze ze šlechty, odata jí i tato výsada.

Nejdležitjší jsou snahy posledních dob brániti drobení rodového

jmní — o již Petr Vel. se zasazoval ^) — nabýti, ne-li pevahy,
alespo stejné moci s ostatními zástupci v zemstvech, obnoviti

vrchnostenské soudy a zajistiti si volostné starostenství.

A tak vidíme, že šlechta v celku právn pojata v dnešní dob
ostává zcela podobna nejstarším pomrm. Nebylo v ní stavovského

ducha v základ a pomry spoleenské a státní jeho vzniku nepod-

porovaly, od doby Kateiny II. pak všemožn stát se namáhal umle
jej vzbuditi a vypstovati, a zase pomry spoleenské a státní pod-

vracely tuto snahu : ruská šlechta nebyla a není stavovskou kastou

v evropském slova smyslu.

5. Promny vládního systému bez ideového základu.

Upevování vládní moci až k všemohoucnosti. Vojenský základ správy. Vojenské

povinnosti. Pehled píjm a vydání. Finanní politika. Daové soustavy. Regalié.

Nutnost kustarstva. Správa íše. Kníže. Oprinina a zemšina. tvrti. Oddlení
správy finanní od vojenské. Gubernie. Senát a kollegia. Soudy a právní pomry.

Instanní ízení. Reformy Speromského. Zákon a ukaž. Závr.

AŽ posud pihlíželi jsme k jednotlivým tídám i stavm oby-

vatelstva a hledli jsme pochopiti jejich vývoj spoleenský o sob
i soudružn, pi emž nad jiné bylo patrno, že stát všude vystupoval

píliš egoisticky vi obyvatelstvu, že i tam, kde staral se o reformy

a pokrok, inil tak pouze z fiskálních dvod, tak že i editelé státu

i jeho poddaní zvykli mínní, že stát je všemohoucí. Chybn3> tento

názor vedoucí na jedné stran k tuhému a nkdy až tvrdému abso-

lutismu, na druhé stran dával vzniknouti bezstarostnosti, ba lethargii

a nevšímavosti k veejným zájmm a tím stal se zarezavlou brzdou

všeho pokroku. I bude snad tenáe zajímati, jak se vyvinuly takové

^) »Tabel o rangach« zavedena od Petra I., aby lidé dle schopností, ne dle

rodu byli cenni (14 »dietních« tíd), pi emž každý státní úedník stal se

šlechticem.

^) Zaveden od nho majorát, t. j. zemi dditi mohl pouze nejstarší syn,

ostatní dostali díl na penzích.
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pomry, kde mly svj koen, a zejména, jak vojenská a finanní

politika se stotožovaly, a jak následkem toho správa státní nemálo

trpla, nebo finance byly pro vojsko a pouze pebytek mohl vnovati

se na státní administraci a vbec civilní správu. Pozorujeme

i v jiných státech až do konce XVIII. stol. cosi podobného, le i tu

má Rusko své zvláštní postavení, tak že se podstatn od jiných liší.

ády, jež bhem staletí vyvinuly se v záp. Evrop v jedno-

tlivých státech pro správu veejnou, byly založeny na spolenosti,

z níž takka vyrstaly k státu — prvotní svobodní zemdlci postupem

asu pešli ve feudálnon šlechtu, která svým úpadkem zpsobila

povznesení moci královské v absohiíní. V Rusku je postup práv
opaný — nepostupuje se od spolenosti k soustední moci státní

v jednch rukách, nýbrž naopak moc panovnicí psobí promny
státní i spoleenské. V nejstarší dob byl usedlý vlastn jen kníže,

jeho družina pak — volní sluzi — pecházela z jednoho knížecího

dvora na druhý, podle toho, kde se jí lépe vedlo. Také sedláci

jsou v stálém pohybu. Podailo-li se mocnjšímu knížeti slouiti

ve svých rukách nkolik panství, slouili se i volní sluzi na jeho

dvoe, a on, aby si pojistil takto rozmnoženou moc, hledl je pevn
usaditi na svém dvoe dav jim hojn pozemk za výsluhy, ímž
odvrátil je od sthování. Tak se stali volní sluzi zemuládci, t. j.

majiteli pdy. Vlastních zemdlc — sedlák — se tato novota

nedotýkala, tm ponechána volnost sthování a oni 'jí také hojn
využívali. To bylo ovšem i na újmu zemvládc a proto spojili

se s knížetem ve snaze, aby tento »hybný element« stal se pevným,

a tak vyvinulo se poddanství (krpostnoje právo).

Jak tená z pedchozí ásti již poznal, Rusko nemlo privi-

legovaných stav a tíd spoleenských, jež by byly mohly vstoupiti

v zápas s knížetem o moc; naopak vidli jsme, že ústední vláda

obracela po staletí usilovnou snahu po tom, aby umle tak utídila

obyvatelské vrstvy, aby je mohla využitkovati co nejvydatnji k svým

vládním úelm. Obyvatelstvo bylo tu živlem ist pasivním, jako

je hlína v rukou sochaových. Když pak v konci minulého století

konen vlivem ideových snah jednotlivc poalo se probírati

z tohoto stavu ne vdomí nýbrž spánku podobného, ulekla se vláda

této aktivnosti, posud nebývalé, a hledla všemožn se jí opíti.

Toho však neteba se nám blíže dotýkati, spíše sluší pipomenouti,

že tento stav vyplývá z hospodáských pomr národních, jak byly

v pedešlých odstavcích vylíeny.

Druhá píina vývoje tohoto vládního stavu ležela mimo národ

a byla rovnž velice mocna. Vyplynula z poteby sebeobrany proti

52*
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zevnjším nepátelm. A ponvadž bylo nepátel mnoho a mocných,

perstaly státní poteby pes míru hmotných prostedk, které

poskytnouti mohl souasný hospodáský stav národa. I nezbývalo

— mla-li býti zachována existence státu — .nežli nalézti nové

prostedky k uhrazení rostoucích poteb. A ponvadž pirozený

vývoj hospodáský jich neposkytoval, musela je vláda vyvolati

umle ; to však mohlo se díti jen s jistou bezohledností na obyva-

telstvo, s jednostranností absolutním vládám vlastní, s osobováním

si moci neplynoucí ze zákona a platných ád, nýbrž nanejvýše

z víry umle lidu postupem asu vpravené, že vláda je vše-

mohoucí, že smí a mže všecko, že není zodpovdná nikomu,

ba ani svému — svdomí. Tak vyrostla v stále se rozpínající íši

všemohoucí vláda na prachatrném hmotném (hospodáském) zá-

klad: napjetí všech sil poddaných bylo nutností vyvolanou zahra-

niní politikou — všemohoucnost byla nutností podmiující možnost

tohoto napjetí.

Úpadek tatarské moci koncem XIV. a postupem následujících

století ml za následek rozdrobení Zlaté hordy na menší chanáty,

jejichž panovníci inili ustaviné loupežné vpády do kraj ruských

z východu a jihu. Ze západu pak sesílení Litvy a její nepátelství

nutilo velkoknížata ruská k soustední moci v panství Moskevském

(Ivan Kalita). a zbudování ho na základ vojenském a finanním,

ímž i tžisko politiky hospodáské pesunulo se v nový smr.
Proces tento trvá od XIV. až do XVIII. stol. a ukonuje se teprve

Kateinou II. Veliké pevraty státní v létech 1490, 1550, 1620,

1680 a druhá ást vlády Petra Vel. let 1700— 1720 reformami vojska

zpsobují finanní zmny, jež mají ohled pouze na vojsko, které

pohlcuje stále vtší a vtší ást státních píjm, a to má zase za

následek vzrst daní neodpovídající nikterak poplatní síle obyva-

telstva.

Všimnme si ponkud blíže vývoje vojska. V nejstarších do-

bách tvoila vojsko družina (knížecí) — volní sluhové a bojarské

dti. Za Ivana III. rozšíila se tato válená moc o zbrojence
mst. V té dob zaíná hromadné rozdlování »pomstí«, tak že

»pomšiky« (zemany) stávají se i sedláci. Z nich pak tvoí se

nov dvoanská jízda, která jest zárove jádrem vojska. Obma
ástem reorganisované síly válené pesn pedepsána a vymezena

služba. V XVI. stol. zavádí Ivan IV. stelnou zbra a zizuje ft-

šfalmky ^), jimž pozdji dáno nové jméno stelci. Pi tom stala se

^) U nás v husitské dob íká se pušce rovnž píšala.
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další zmna, že uinni jsou stálým vojskem, a následkem toho

bylo nutno jim platiti stálý žold ; staré vojsko nastupovalo jen v as
války, nové stále i v míru cviilo se ve zbrani.

S tou zmnou souvisejí zmny finanní. Od doby Ivana IV.

Hrozného ustanoveny nové dan — fisialné peníze (na pušky),

Jemužué (na prach), hradebn (na pevnosti), zásené (na píkopy
a záseky) a výkupné (na vykupování zajatých pi nepátelských

nájezdech). Dan tyto pak zvyšovány a nové zavádny zvlášt

od dob Michajla Fdorovie, kdy do zem uvádny nejen cizí stráže

a trabanti pro dvr (XVI, st.), nýbrž již celé cizí pluky a zejména

mnoho dstojník, aby reorganisovali armádu. Tak na p. stará

da ^) (jamskaja) byla 10 r. z sochy ^), nyní vedle ní ustanovena

nová 800 r. z sochy s názvem í>velká« ; a tak i jiné stouply 50—80
krát pod jménem mimoádných, ale — stálých. Ba i vládní zleh-

ení mince a nucené pjky poddaných pišly k platnosti.

Se starším vojskem vystauje vláda do XVII. stol. Když však

v té dob nabývá íše neobyejných rozmr a jest nutno vedle

moskevského centra zizovati ješt pohraniná stediska na ochranu

dobytých ástí, mní se opt vojenská úprava. Vláda ustanovuje

msta, v nichž usazeno je dstojnictvo, zvlášt cizí, a ást vojska,

ostatek rozložen do ostatních vsí. »Dvoanská jízda« mní se

v dragony a rejtary a »stelce« zamují soldatské pltiky. Vojsko

se rekrutuje a vycvií, naež je rozpuštno dom : na zavolání

však musí každý pospíšiti na své — díve urené — místo. Tím
vzrostlo velmi vydání. Na poátku XVII. stol. bylo prmrné vydání

250 tisíc r. (— 3'5 mil. r.) a ku konci již 750 t. r. (=: 1275 mil. r.),

t. j, vojsko spotebovalo polovici všech státních píjm.
Pi tom všem vojsko tvoilo ást národa, nebo krom služby

živilo se zemdlstvím. Teprve Petr Vel. udlal z nho soldatesku,

t. j. stav mimo národ se stavjící, nebo bylo drženo ve stálé služb,

ale bez stálého sídla, ba takka v ustaviném pohybu s místa na

místo. Tím padlo úpln na obtíž obyvatelstvu. Po vojn bylo

ubytováno po mstech a všech, nebo, nemlo v té dob ješt stálých

kasáren. Na uhrazení výloh za n sloužily mimoádné válené

dan pešlé v stálou da roní, pevyšující 2'5krát všecky dan
pímé. K tomu pistoupilo ješt nové vydání 12 mil. r. na lostvo,

nebo až do Petra Vel. Rusko nemlo váleného lostva. (Dokonení.)

^) R. 1490 carský dvr rozmnožen » bojarskými dtmi c z mst, na jejichž

vydržování ustanovena tato da.
^) Rovná se 400 dsjatin i 800 tvrtí osevu, pi emž 2 tvrti rovnají se

nynjší jedné.



Podstata a methoda sociologie.

(Pokraování.)

41. Analogie v sociologii. Místo výkladu, ba místo nále-

žitého pozorování, sociologové (a dokonce politikové) rádi užívají

analogie. Už Plato pirovnával stát k jednotlivci a dedukoval na p.
nutnost stav svých z trojdilnosti duše ; kdo by nevzpomnl na

srovnání Menenia Agrippy a jeho úinek?

Obyejn se užívá analogie z oboru psychologie a jeŠt více

z biologie, zejména od tch, kdo spolenost (nesprávn) pokládají

za organism.

Analogie má logicky své oprávnní, ale jen jako srovnání, jako

prostedek nábady, ale analogie nieho nedokazuje. Výklad socio-

logický musí se erpat z vci samé, z pozorování jev sociálních

samých.

Analogií jest ovšem velmi mnoho. Pirovnává se bu spole-

nost anebo její jednotlivé organisace (stát a j.) a jejich vývoj k ástem
spolenosti a jejich vývoji ; na p. pirovnává se rodina ke státu,

nebo individuum k rodin, státu, církvi atd. Vývoji jednotlivcov:

dtství, jinošství, mužství, stáí pirovnávají se obdobné epochy vý-

voje spoleenského. Dnes oblíbeno je srovnávání zvíat se spoleností

(celou — ástmi) a srovnávají se zvíata individuální nebo zvíecí

spolenost (»sociologie zvíecí*).

Lze ovšem také hmotné— mechanické vci pipodobovat jevm
sociálním : vzrst, aggregace krystal na p. k vývoji a organisací

spolenosti atd. Již užívání slov jako : pohyb obyvatelstva, pohyb

historického vývoje atp. jsou analogie z mechaniky. Opakuji: nelze

proti užívání analogií nieho namítat, užívá-li se jich s vdomím,
že jsou to jen analogie ; lépe je analogií se vystíhat, jejich užívání

svdí o dtství sociologie. V té píin dokonce autority, jako

Spencer, nevedly si methodou dosti stízlivou.
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K užívání, recte zneužívání analogií v sociologii svádí stup-

niní pomr naší vdy ku vdám ostatním, zejména ku psychologii

a biologii. Avšak pomr ten ani methodicky ani vcn neomlouvá

zneužívání analogií: sociolog vykládá psychologicky nebo biologicky'

co tmito vdami má být vyloženo, (na pr. psychologickj'' sdružení

církevní — biologicky dekadenci nkterj^^ch panujících tíd), protože

spolenost je spoleností individuí psychických a zárove biologi-

ckých (také fysikálních atd.) — ale z pomru stupniního nev3^plývá

passport pro analogie. 'V'ýklad chceme — ne analogie

!

42. Hypothese v sociologii. Hypothesí je v sociologii

dostatek, více než by se na prvý pohled zdálo. Vtšina toho, co

sociologie podává o dob nejstarší, je hypothesí, ba ani hypothesí,

asto utopií nebo provisorním obrazem. Ovšem do znané míry celá

filosofie djin je provisorní. Hypothesí v logickém slova sm3'slu je

na p. podle nkterých mladších marxist Marxv t. zv. historický

materialism atp.

Nejvíce zaráží v sociologii, že také výklady psychologické

jsou hypothetickými ; avšak ten nepochopil ješt mezí vdeckého
výkladu, kdo nepostehl, že lovk sám sob je hádankou a že ne-

rozumí práv vlastnímu nitru. Práv proto, že výklad sociologický,

jak jsme ekli, konec konc vede k psychologii, musíme si toho

být vdomi, že velmi asto i psycholog nedovede než fakt n-
jaký konstatovat.

43. Výklad teleologický. Výklad kausální, opakuji, je jen

formální v tom smyslu, že zákony kausální konstatují pouze jisté

pravidelnosti mezi píinami a úiny; odkud, pro a k emu ty

pravidelnosti a odkud, pro a k emu ty píiny, píiny ko-

existující — — toho výkladem kausálním se nedovídáme a do-

vdt se nemžeme. Sociolog pro tyto otázky uchýlí se k výkladu

teleologickému, teba že Comte svou positivistickou policií pe-
mýšleni a pátrání po úelu zakázal. Ale positivistický zákaz je ab-

surdní — sociologie podobn jako vdy pírodní, zejména biologie,

bez výkladu teleologického se neobejde.

Mnozí pírodovdcové sice o výkladu teleologickém nieho
nechtí vdt, ale myslím, že je to stanovisko pekonané. Pipouštím

ovšem, že dá se teleologie zneužít, a že se jí zneužívalo hodn,
zejména theology, ale to je pouze dvod proti zneužití, nikoli proti

teleologii. A práv darwinism, jenž teleologii chtl odstranit, teleo-

logický výklad pivedl ku platnosti práv tím, že teleologii chtl

vyložit mechanicky — máme tu hned jeden z etných píklad teleo-

logie, jež sociologovi se podávají, že totiž odporem a zdánlivým



824

pekonáním nkteré názory se jen posilují. A tak je dnes situace

vdecká ta, že pírodovdy teleologii, ovšem teleologii diskrétní,

empirickou uznávají. A zárove v sociologii výklad teleologický

pichází k zasloužené platnosti.^)

Píklad teleologického výkladu je ovšem hojnost. Stále se nám
otázka po úelu vnucuje. Tedy na p. : fakt, že ekové vypracovali

tak etné prvky kulturní : nejen poátek, také základ vývoji dalšímu.

Souasnost mnohých jev jeví se úelnou: renaissance, reformace,

vznik vdy moderní a filosofie, vznik absolutistického státu, odkrytí

Ameriky. Úelným jeví se mnohý jev v souvislosti, jenž o sob
posuzovaný jeví se neúelným, protiúelným : úelnost otroctví Comte
i Engels dovozují, podobn teba posuzovat absolutism moderního

státu, militarism atd. Nepomr mezi úelem dosahovaným jednot-

livci a úinem skuteným, nepedvídaným, zjevuje se být úel-
ným atd. Pojem pokroku, vývoje vbec je podstatn teleologický.

Výklad teleologický, pihlížíme-li kriticky, také je jen dozná-

ním, že událostem nerozumíme, ale že jim rozumí duch jiný,

vyšší ....

44. Smysl spoleenského žití avývoje. Sociologie
speciáln filosofie djin v pomru k ethice a meta-
fysice. Historický úsudek hodnotní — a historický
relativism, Dilettantism. Otázka po smyslu spolenosti a

jejího vývoje je otázkou po smyslu života vbec. — Život, to práv
život v historickém vývoji. Jiného života pece není. Píkazy a ideály

ethické nutné jsou píkazy a ideály pro bytost spoleenskou a hi-

storickou a naopak lovk je lenem spolenosti, pedmtem studia

sociologického, jakožto bytost mravní. Ethika je eo ipso sociální,

pihlížejíc k filosofii djin a djinám vbec. Smysl života, smysl

mého života nutn je také smyslem spolenosti, ve které a se kterou

prožívám ást historie. Historie není vdou a pouením o tom, co

bylo a co bylo dávno, je pouením a vdou o tom, co je a bude —
historie stává se historií budoucnosti. Historia vitae magistra — to

je do slova pravda.

Otázku po teleologii a smyslu vývoje nkteí sociologové od-

kazují do — metafysiky. ekl jsem, co rozumím filosofií, resp. meta-

fysikou vedle speciálních vd a podle toho mohu zde strun íci,

že o všech tchto otázkách jednat má sociologie a žádná nadvdní

^) Vidím pro vdy pírodní v práci Cossmannov: Elemente der empi-

rischen Teleologie, 1899 projev správného smyslu methodického
;

pro obory socio-

logické lze uvést spis podobn symptomatický: S tamml er, Wirthschaft und Recht

nach der materialisl. Geschichtsauffassung. Eine socialphilosoph. Untersuchung, 1896.
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»íilosoíie« nebo »metafysika« djin. Proti terminologii ovšem nieiio

nenamítám, tu poád bží o náležité pochopení, co znamená filosofie

djin jakožto ást sociologie a nikoli jakožto vda nebo ást filo-

sofie vedle a nad sociologií. ^)

Podle našeho pojmu filosofie padá také upHlišený relativism,

ve který se historism asto zvrhá. Pro samý vývoj, pro samou
historii lidem se ztrácí vci a pojmy — idee, zásady, pesvdení
se pevracejí v slabošský dilettantism, schovávající se asto za do-

mnle pesný positivism.

Aloderní sociologie, historie a evolucionism vytíbily smysl

historický, smysl, posuzovat všecko se stanoviska historického ; ale

zárove smysl ten uinily jednostranným. Historism upílišený (hi-

storicism) nejen, že rád zabíhá do minulosti píliš odlehlé, historism

hlásá také nesprávné uení o relativnosti. Proto, že všecky vci
se vyvíjejí, stále mní, ztrácejí se mnohým urité obrysy vcí —
Heraklitovo Tcávta ^et obživuje ve form historického relativismu.

Tím, že se klade draz na vývoj vcí, ty vci samy ustupují

jaksi v pozadí ; tato zvláštní nálada jeví se nejuritji v uení o rela-

tivit poznání a pravdy. Pokud bží o vci itelné, historism tento

jeví se v obtížích ustanovit biologický pojem druhu; v noetice mluví

se o relativit všech pojm a míní se tím relativní oprávnnost

všech pojm podle doasného stupn vývoje. Všecko je správné,

všecko je pravda — tak hlásá krajní relativistický historism. Není

nahodilé, že tento relativistický dilettantism, formulovaný Rena-
nem, vyvinul se na pd positivistické. Ale Comte, snažící se pojmy

absolutní nahradit relativními, na konec sám podává svou positivní

filosofii jakožto soustavu definitivní, absolutní
;
podobn historití

') Praví-li na p. L.Feuerbach: Die Geschichte Gottes muss man nicht als

His tor i ker, sondern als Metaphysiker denken. Das sel dir gesagt, lieber

Daumer! — (Gedanken 1834—35, ed. K. Griin, I, 313), Feuerbach jist si ne-

pál njakou zastaralou metafysiku, mínil tu filosofii djin ve smyslu naší klasifikace.

O vci je stále mnoho zbytených eí; ei ty odpadají promyšlenou klasifikací vd.

Uvádím zde jen Simmela (Die Probléme der Geschichtsphilosophie, 1892, III. kap.) :

že prý názory o smyslu vývoje jsou do znané míry osobní, že jsou provisorní atp.;

to pece se rozumí samo sebou; ale co tím má vdecky být získáno, strká-li Simmel

tyto názory ze sociologie do njaké té metafysické filosofie djin? Simmel ve svém

polopositivismu netroufá si tyto spekulace zakázat; k emu tedy všecko to mluvení?

lovk myslící vdecky bude podle sil svých spekulovat vdecky — je-li tudíž ta-

kové spekulování dovoleno, pak je již vcí vedlejší, spekuluji-li v sociologii nebo

v metafysice. Podle naší klasifikace vd a pojmu filosofie (metafysiky) všecky tyto

spekulace náležejí také do sociologie.
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relativisté Marx a Engels podávají svou soustavu jakožto defini-

tivní. ^)

Z faktu, že spolenost se vyvíjí, dlají se o relativit vývody
upílišené. Promluvíme o pojmu vývoje pozdji obšírnji; zJe jen

upozorníme na následující. Pedn vývoj neznamená stvoení a tvo-

ení vcí nových — vyvíjí se pouze, zdokonaluje, co již bylo, alespo

v zárodku. Pesvdíme se, že nevznikají v lovku nové sm3/sly,

nebývalé posud nové city a pojmy. Relativnost pojm a vcí má
splatnost jen ve smyslu zvolného zdokonalování.

Dále : Nkteré pojmy (na p. vta Pythagorova) byly již dávno

ustanoveny na dobro, mají a budou mít svou platnost vždycky.

Totéž platí o biologovi— nevznikají nové druhy, zejména nadlovek

je fantom.^)

Konen z téhož dvodu úsudek hodnotní historií a její vý-

kladem nestává se nemožný ani zbytený. Positivními fakty nejsou

jen události, které se dají konstatovat smysly a pesn chronologicky,

fakty jsou také pohnutky, z nichž jednotlivá viditelná konání prýští,

faktem je celkový stav duchovní, z nhož in a událost njaká se

zrodila. Nestaí na p. pouze konstatovat, ím Hus od církve a

mrav své doby se lišil, a že toho a toho dne o tolik a tolika ho-

dinách a minutách byl tam a tam upálen, faktem jsou také pohnutky

Husových nepátel, které k upálení vedly, faktem jsou jejich omyly

a pohnutky, faktem je také úsilí Husovo o vyšší mravnost, faktem

je jeho lepší methoda myšlení theologického. Slovem — svdomí
lovkovo nepestává proto, že se lovk studuje také historicky;

má-li lovk svdomí, má je jako lovk vyvíjející se jako jednotlivec

a zárove jako len spolenosti v jejím historickém vývoji.

45. Methoda historická. V dob poslední živji se jedná

o podstat a method djin; všimneme si diskuse, pokud toho je

teba k objasnní podstaty a methody sociologické. Pedevším musím

upozornit, co tu rozumím methodou historickou. Nikoli všecku tu

práci a zpsob myšlení, kterým se ídí historik v pijatém slova

smyslu; o tom pouují spisy vnované výlun historii, t. zv. histo-

rika.^) Historickou methodou mínna je tu v tsnjším smyslu logi-

^) Comte v závrené kapitole o method relativnost poznatk redukuje na

relativnost >moudrou« (,1a philosophie positive, toujours sagement relativa VI, p. 625

a podobn Enjels ve spise o Diihringovi (3. vyd. p. 88, srv. Manxismus § 128

129) relativnost poznání hodn restringuje.

^) O tom všem pozdji bude jednáno obšírnji.

^) Novjší: Langlois-Seignobos, Introduction aux Etudes historiques 2,

1899; Bernheim, Lehrbuch der historischen Method mit Nachweis der wichtigsten

Quellen und Hilfsmittel zum Studium der Geschichte ^, 1894.
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ckém filiace historických jev, filiace kausální usilující o vdecký
výklad v tom rozsahu, jak jsme jej práv ustanovili. Slovem

filiace budiž podškrtnuto, že nebží o pouhý násled chrono-

logický.

Sociologové, zejména filosofové djin, pidržují se pravidlem

methody deduktivní; nikoli, že b}^ neužívali indukce, ale ustavování

svazku píinného dje se methodou deduktivní. Naproti tomu histo-

rikové kladou váhu na indukci, vyslovujíce se proti dedukci a ovsem
proti filosofii djin vbec. V té píin mžeme jmenovat s jedné

strany J. St. Mília, s druhé Macaulaya: Milí vidí vlastní me-

thodu historickou v dedukci, Macaulay v indukci. ^)

Opakuji ješt jednou : nebží tu o methodu konkrétní historie

celé, nýbrž o historickou filiaci, pokud jí musí užívat sociolog (ov^šem

i historik); proto nemusím ubezpeovat, že nejsem nikterak proti

pelivé indukci fakt. Avšak otázka je, jak lze konstatovat kausální

svazek chronologických jev a jak jej lze konstatovat v té spleti-

tosti píin a úin, kterou práv máme v djstvu. A tu vím Míliovi,

že se obyejných method indukních nedá užívat bezpen — nelze

eliminovat všecky souvislosti tak, aby píinný svazek jen jedné

píiny a jejího úinu (nebo úin) bezpen vynikal práv v té

spletitosti sociální. Tato eliminace — (a všecko pátrání po vlastních

píinách je takovým pozorováním eliminaním) — je tím nesnad-

njší, že sociolog a historik pravidlem nemže užít experimentu. -)

Nezbývá tudíž sociologovi než dedukce. Jen že pi zvláštnosti

procesu historického, totiž jeho plynulosti, také historická dedukce

musí být podobné modifikována jak už ve vdách pírodních za-

bývajících se znanjší složitostí píin a splýváním úin. Oby-

ejn postup dedukní se dje takto: Indukcí zjišuje se zákon nebo

zákon více: z tohoto zákona nebo z tchto zákon dedukuje se

zákon nebo zákony pro pípady složité, a konen, k vli jistot.

') Macaulay kritisoval názory o historické method Milla otce, jenž už ped
svým synem se vyslovil pro dedukci; J. St. Mill vnoval záhad poslední knihu své

logiky. O Macaulayovi srv. Bain, J. Mill, 230.

-) Sociolog pi svém pozorování pravidlem postrádá tohoto úinného pro-

stedku pírodozpytného, totiž experimentu pímého, umlého. Arci že je spolenost

sociologovi jakoby laboratoí, mže stále a stále pozorovat cizí pokusy. V tom

smyslu ustanovuje Comte pojem vdeckého pokusu vbec: nebží mu o vlastní

pímé vsahování v kterékoli dní, nýbrž o experimentaci nepímou, o vyhledávání

jakkoli zpsobených zmn jev obyejných. Comte, IV, 307. Mill, Logic VI, 7, 2

správn upozoruje na nedostatek umlého experimentu (z vlastní iniciativy). (N-

kteí sociologové a logikové poád zbyten s Comtem polemisují; bží práv o de-

finici experimentu.)
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zákon (zákony) dedukovaný se verifikuje zkušeností (indukcí). Pí-

klad tomu podává Buckle, jak ze všeobecného zákona stravování,

stanoveného Liebigem, dedukoval a verifikoval kvalitu a kvantum

potravy, práce a mzdy na severu a jihu.^)

Avšak pi filiaci historické tento methodický trojpostup —
(generalisace : dedukce : verifikace) — není možný, protože se histo-

rický proces k vli sociologov method nezastavuje : tu se gene-

ralisující indukce dje za stálého návalu zkušeností, generalisace a

verifikace nedá se tak oddlit, nýbrž postup je ten, že generalisace

se stále sesiluje a utužuje novou indukcí. Každá generalisace histo-

rická je provisorní.-)

Touto historickou methodou dedukní ustanovují se všeobecné

zákony historického vývoje. (Dokonení.)

^) Viz Theorie djin dle zásad T. H. Bucklea 1884, 19.

'^) Milí nazval tento methodický postup obrácenou methodou deduktivní:

výklad v textu výklad Millv dopluje a poopravuje. Milí klade draz na složitost

píin, já upozoruji vedle toho na plynulost historickou. Historická methoda je

stálou vaticinatio ex eventu.



Umní monumentální/^

Napsal Bedich Schumacher.

Veliké ásti obecenstva pojem »architektura« zaíná a koní stav^bou

monumentální. Všecko ostatní už se v to u prmrného pozorovatele

nepoítá, leda že ze zájmu místního, zídka kdy umleckého, napadne
mu, aby se optal, k d o to vlastn udlal, kdežto pece bývá to jeho prvou

otázkou u nejmizernjšího žánrového obrazu po otázce »Jak se to nazývá ?«

a stydl by se, kdyby z dálky nepoznal svého Griitznera nebo Thumanna. —
Ale sloupy a dokonce kupole, to pec imponuje, a možno všeobecn íci,

ím více sloup stavba má, tím »krásnjší« bývá uznávána od širokých

zástup. Architekt stává asto na stanovisku jen relativn rzném, uznává
sice, samo sebou se rozumí, vedle monumentální stavby veliké jiné tvrí
obory architektur}', — stavbu monumentální však taxuje všeobecn
také podle sloup, jichž užito ; to znamená, pojem monumentální stavby

stal se mu nerozluný od pojmu klassické renaissance.

Snad nikde v architektue nejsme v té píin konservativnjší jako

v umní monumentálním, což tsn a zcela pirozen souvisí s výchovou
na vysoké škole technické. Mladý architekt bývá tu cepován na základ
sloupoví; systémy vlašské renaissance, logicky a estheticky tak jemn
vybudované, jsou fantomem, na nmž on se uí architektonické dovednosti.

Tyto systémy nutí k návrhm velikého a nejvtšího slohu, a tak mladý
architekt opouští vysokou školu se vzdláním, jako by te ml stavti

parlamentní budovy, kdežto primitivní prostedky umleckého úinku, jak

by jich asi mohl použiti pro skromné úkoly, na které ve skutenosti

nejprve smí se samostatn odvážit, jsou mu španlskými vesnicemi ; nemže
udati, jak se stecha malebn pokrývá, nezná žádných jiných íms než

obvyklé ímsy kamenné, neví nieho o malebném zakonení komín. Slovem,

vede se absolventovi vysoké školy velice podobn jako absolventovi gymnasia,

kterého humanistické vzdlání v nejvj^šších sférách vznáší, který však

sotva potuchu má o praktických, živých jazycích, a mžeme proti tomu
zpsobu vzdlání, ale také pro nj uvésti tém tytéž dvody jako pro

školní program humanistický a proti nmu.

*) Viz rozhledy umlecké v pedešlém ísle.
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Rozumný bude pokládati ono klassické vzdlání za prostedek, aby
se uil architektonicky myslit, a bude si vdom, že nyní teprve, kdy
nauil se myslit, vlastní odborné studium zaíná, které odpovídá jeho

speciální bytosti. Ale mnoho je takových, kteí z formálního, zevního oné
doby uební nikdy nevyjdou, oni utvrdili si z kla-ssické renaissance nejen

svj pojem stavby monumentální jako schématu renaissanního, nýbrž

penášejí tento pojem te na všecky úkoly, které se jim naskytnou

a které s ním nemají co dlat. Tak vidíme dnes bídné renaissanní elementy

na všech facadách inžák; vidíme, jak horem pádem používají jednotlivých

forem monumentálních na nejmenší nádražní stanici ; kamkoli pohlédneme,

základní monumentální tvary renaissance jsou prostituovány na falešném

míst a ve falešném materiálu. Takto ona mluva tvarová jest nám zprznna,

a spatíme-li ji ve skutených monumentálních stavbách pravou a pesnou,
nemžeme se už zcela zbaviti tohoto pocitu. — K tomu ješt jedna vc
pistupuje: wPesn!* Pi vlašské renaissanci mžeme vždycky kontrolovat,

je-li »pesn« provedena, a toto slovo nií ve vcech umní každou jemnjší
radost

;
pedstava toho, co umlecky siln vycítno, musí ustoupit, kde

toto slovo se nám uvdomí, a proto dnes pedevším naše stavba monumentální
tlaí se ven ze sféry akademického slohu.

Osvobození postupuje jenom pozvolna, nebo v naší dob mnoho
vcí se spiklo k ochromení tvrí fantasie. V závodní mezi ist
umleckými intencemi a praktickými požadavky, které se odehrává v každé

vážn provedené stavb a jest popudem k myšlenkám oživujícím, praktické

poteby stouply v naší vypoítavé dob v netušeném tempu nad poteby

esthetické ; boj stal se tím nerovný, a vyvinulo se ono kompromisní

umní, jímž naše dnešní tvorba trpí; umlecká myšlenka nemže proti

poítajícím požadavkm dospti pln k provedení, i jeví se snaha aspo
cestou kompromisu zachrániti z ní ješt nco, a tvorba architektonická

stává se ustaviným esthetickým diplomatisováním. Pirozen}^ následek

toho jest místo povzbuzení — ochromení tvrí fantasie.

Jsou ješt mnohé jiné momenty, které za našich dn podporují

ochromení fantasie. Obecenstvo, které, jsouc polovzdláno v djinách

umní, cítí se mnohem pohodlnji vi tomu, co dá se historicky klassi-

likovat, nežli vi novému zjevu, pispívá mnoho ku znehodnocení fantasie.

Ten však, kdo tvoí a jemuž rozvoj studia a veliký pokrok umní repro-

duktivních umožují všeobsáhlý pehled po historickém vzrstu mluv tva-

rových, vidí se obklopen takovou hojností materiálu, že, místo aby jenom

erpal podnt z tohoto pramene, cítí píliš brzy vlastní fantasii v nm
utopenu.

A tímto cítním trpíme, tímto cítním ten pedevším trpí, kdo nauil

se na konci systematické dráhy akademické doby uební, jak jiní lidé

všech možných dob mluvili, avšak chce-li sám mluviti, cítí se zaklet v oné

dkladné vdecké method, podle které až dosud uil se tak piln pe-

kládati. Úzkosthvé myšlení na pravidla, dkladnost, s kterou chceme se

uvarovati chyb, ochromují onu vlastní schopnost hybnosti, kterou nazýváme

fantasií. A co nov se pibere v prvých dobách kanceláského života,

kde na as pijde do rukou stavba ve stavu jen rozdlaném, rozpáraném,

to také není podle toho, aby podporovalo tuto stránku dovednosti.



831

Právem každý bude vden za tchto pomr každému popudu, který

rozvolní pouta, v nichž cítíme se vdom neb nevdom, a jedna z nej-

vtších zásluh Otty Rietha, ba zásluha, která pomohla snad nejvíce k jeho

popularit tak bleskorychlé v kruzích snaživých druh odborník, navazuje

zrovna na tomto eeném bod.
Riethovy skizze ukazují s onou pesvdující zejmostí, která jen

tehdy vzniká, když nkdo trefným zpsobem nco skuten ukáže, co

jiní snad už díve asto pedpovídali, že pro architekta není nutno,

aby tak dlouho resignovan mlel, až ocitne se v šastných okolnostech,

že mže kameny hovoiti, a že v architektue vbec naprosto není teba
míti ustavin velké, dobe promyšlené a vypilované ei, nýbrž že možno
také besedovati. A tím otevrou se zcela tiše ochromené fantasii dvée,
tážeme se, co že vlastn vedle projev, jež musíme konati v denním za-

mstnání, zstává nevyjádeno, pokoušíme se, sníme, a co jsme jinak

s neuritým pocitem nespokojenosti v sob nosili, to zjeví se anebo mže
pece se zjeviti.

Ale jak to souvisí s Riethem? Nebylo dosti mistr ped ním, kteí

pebytek tvrí síly ukládali v ideálních návrzích? Neví-liž každý, že

papír a péro ochotn pijímají nejbujnjší sny architekturní ? Zajisté,

avšak patí k tomu již neobyejn pevn obrysovaná touha po tvorb,

abychom dali se svésti k ideálním návrhm na zpsob Piranesiho anebo

Schinkela. Kdo má dnes as a prázden, aby vj'jádil poutavý nápad

v širokém, pelivém pohodlí? Pronikající stránka v úinku abych tak

ekl paedagogickém tchto Riethových skizz záležela ve zpsobu, kterak

ukazují, že úinek architektonické ideje dá se živ znázorniti také prostí edky

jak jen možno nejjednoduššími a nejnevázanjšími. V tom vzí stránka

svdná; Riethova technika dráždí k napodobování ; a vtom vzí stránka

osvobozující. Nikoliv jako by možno bylo beze všeho nauiti se této

technice, jako snad druhu perspektivní stenografie, nikoliv, malíská dovednost

a vyvinutá schopnost perspektivního myšlení jsou podmínkami ; ale že

vbec se pokoušíme ujasniti si tímto zpsobem úinky, že zaínáme
zkoušeti a studovati bez tžkopádného aparátu korektní práce, v tom jest

pokrok, k nmuž tyto skizze daly podnt v mnohých, mnohých pípadech.

Tak mžeme tudíž pozorovati pozvolné osvobozování v našem pojímání

monumentální stavby, osvobozování, o nž Rieth jako mistr praktické

propagandy má své zásluhy, a které v povaze své jest pod vlivem tvrích
dl Pavla Wallota a Bruna Schmitze. Nadšení, které Wallotova budova

íšského snmu vzbudila zvlášt v mladším svt architekt, zakládá se

pedevším v tom, že zde po dlouhé dob poprvé ve velikém slohu akademické

schéma renaissance bylo prolomeno a vlastní vle vystoupila, která

s mužnou silou dovedla slouiti výrazného ducha stedovké ornamentiky

š citem pro harmonii mistr renaissanních. Vidli jsme tu, co také Rieth

ukazuje ve svých návrzích, že mistr mže suverénn nakládati s historickými

vymoženostmi, má-li sílu vyjáditi velikou jednotnou náladu v díle celkovém

;

v zachycení této nálady a v jejím utváení spoívá síla osobitosti, která

se nás zmocuje. Zde však leží jádro vj^azu osobitosti, osvobozujícího

se snad zcela od ohlas.

Monumentální úkoly doby pítomné ztžují rozvoj osobitého výrazu

více, než bývalo v analogických úkolech „dívjška. Ty konglomeráty
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drobných správních místností, které mají být pizpsobeny detailovaným
speciálním požadavkiim, místností, které na venek vyžadují palácovitou

výpravu a které nazýváme justiním palácem, budovou parlamentní nebo
radnicí, poutají znan rozvinutí velikého rysu odporem malých základních
pomr s vyplývající kolosální celkovou massou ; ralé okenní osy, malé
patrové výšky vyplývají neodvratn z kanceláských prostor, a tohoto

komrkového systému šosácky uzpsobených prostor architekt pi vytváení
své ía9ády se jednoduše nezbaví; tch nkolik architektonických motiv,
jež jednotlivé veliké sály anebo sín poskytují, musí vytrhnouti celek, ale

monumentální dojem velikých ploch stnných a protiva neprolomených
mass proti rozlenným okenním partiím už z pedu odpadají, jelikož

všecky tyto malé prostory potebují stejnomrného osvtlení a hromadní
oken nezbytn udusí veliký dojem. Tyto potíže odpadávají u jiných

monumentálních úkol, jež doba naše poskytuje; tak na p. rozmanité

výstavby se svými velikými budovami dávají píležitost, aby monumentální
umní se rozvilo, které zdá se tím vábnjší, ponvadž architekt smí se

zde mnohem svobodnji vrhnouti do praktického pokusu nových esthetických

problém, jelikož nestaví pro vnost ; tuto píležitost k studiím ve velkém

slohu páli bychom si vidti využitkovánu asto mnohem smleji.

Obzvlášt však jest to obor pomníku v jeho rozmanité form, jenž

oteven jest umlci jako pole k individuálnímu tvoení monumentálnímu.

Zde, kde žádných praktických poteb s jejich pekážejícími komplikacemi

není, leheji jest, abys samostatn tvoe dospl k harmonickému resultátu.

Cestu, kterou Bruno Schmitz razil smle a jist, tím že z kamenné spousty

dal svým pomníkm vžovit vyrstati a srstati se s jejich okolím,

v Nmecku jenom málo kteí nastupovali. Všude vidíme opt a opt
vznikati pomníky, které postavují portrétovou postavu na nudný sokl

a jenom ten rozdíl ukazují, že váleník tu pší, tam komo, civilista tu

sed, tam stoje pohroužen jest do njakého pemítání. O njakém vnitním

splynutí architektury a plastiky není pi tom ani ei, a mohli bychom
ony allegorické dámy, nic nepovídající, které se na soklech prohánívají,

vtšinou v noci odnésti, a cizinec nic by nezpozoroval, že tu cosi chybí.

Jak jinak dovedl tu stedovk charakterisovati podstatu svých velikých

muž architekturou dekorativn zdobenou! Také my mohli bychom opt
získati takovou monumentální mluvu, kdybychom zanechali svého pomníko-

vého schématu, kdybychom chtli spojiti pomník teba se studní, anebo

kdybychom opeli pomník o stnu chrámu nebo jiné veejné budovy

;

mnohdy možno by bylo dokonce uiniti jej integrující souástí budov}',

jíž poskytly by se tím vítané prostedky k ozdob, kdežto pomníku dostalo

by se rázu mnohem slavnostnjšího a takka historického, asi jako staí

Rolandové anebo jako Pliniovy sochy na dom v Como. Slovem, tuto

jest kapitola, kterou by naše dnešní monumentální umní mlo kameny

psáti a kde moderní svéráznost snad nejmén by pekážela.

Pravé monumentální úkoly stávají se idšími, ztratily skoro úpln

obor, jímž díve vládly úpln, obor chrámový. Ty malé kostely, které

dnes v takovém množství ve všech nových mstských tvrtích vznikají,

pes všecky své vže a ostatní veliké allury nemají s monumentálním

umním nic spoleného, staly se suchými shromaždišti, která se snaží

úzkostliv zachovávati stín dívjšího mohutn myšleného výrazu pocitového.
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Vnitrní, intimní souvislost se skuteným cítním a životem ztratila se tu

úpln, a pece mohly by býti zrovna zde veliké ideální úlohy, jež by si

umní stavitelské muselo zpt vydobýti. Nebo zrovna umní stavitelské,

»jehož psobící píiny skrývají se ješt hloube)] než píiny výtvarných

umní za svým výsledkem«, jest pes to vše, aniž si to snad mnohý
uvdomuje, v nejživjším styku s cítním laikovým. Tsnji než jaké-

koliv jiné umní jest setkáno s denním životem, silnji než všecka

jiná umní dovede vnutiti pozorovateli nálady : »ozvnovit sesiluje slavno-

stní vzrušení, pásku, která duchovní obce objímá, iní prostorn viditelnou«.

(Justi.) A o tento úinek nesmí se v dnešním ruchu pipravit ani šablonovitostí

starých kolejí, ani nervosním rozlenním konstruujících novotá.
Aby se dosáhlo tchto nejvyšších effekt, k tomu není teba v pední

ad slohu nového, abych tak ekl vyloupnutého a sankcionovaného, o nmž
sami íkáme, že odpovídá charakteru naší doby, jak už to dláváme mv,

bytosti reflektující, nýbrž teba je básnických duch, o-íobností individu ílních,

fantasií nadaných; ty mluví svou eí nevdom, a pitváme-lj tuto e,
snad najdeme v ní »staré« a »nové«, ale hlavní vc, básnického ducha,

náladové kouzlo, jež nedá se definovat, marn bychom se snažili zjistiti

pi pitv té.
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Slezsko.

I V Život politickém nastaly s parnými letními msíci prázdniny.

Kdyby nebylo blízkých snmovních voleb, nehnula by se jist v domácím
našem život politickém ani živá myš. Lee volební boj, který na podzim
bude musit podstoupit vedoucí eská strana politická, — a volební boj

letos zejména v obcích venkovských jist nebude lehký — nutká k in-
nosti i v dob, jež jindy bývá vyhrazena politické prázdni. Je dosud ješt
zhola nejisto, kdy budou vypsány snmovní volby v echách. Když
konilo letní zasedání snmovní, slibovalo se (a zejména Mladoeši se za

to pí-ímo zaruovali), že starý snm se ješt jednou, nkdy v záí, sejde.

Dle toho byl vyhlašován program podzimních prací zákonodárných : Na
záí bylo projektováno zasedání zemského snmu, na íjen íšská rada

a teprv na listopad mly pipadnout snmovní volby zemské. Mladoeši
však byli pramálo spokojeni s tím, aby v samý pedveer voleb ješt za-

sedala íšská rada; nebo její schzí mohlo by být a bylo by využito

k radikální agitaci. Národní Listy pímo žádaly z tohoto dvodu, aby
íšská rada se sešla až po volbách. Skuten také v poslední dob, jak

se zdá, disposice vládní se zmnily. Zemský snm prý se více nesejde,

budou ješt koncem srpna nebo poátkem zái-í vypsány nové volby a pro-

vedeny budou v prvých dnech íjna. V druhé polovici íjna mohla by
potom zahájiti již své schze a na delší zasedání íšská snmovna. Tím
by se vyhovlo i Mladoechm, kteí se bojí, aby zasedání a íšského
a zemského snmu nebylo zneužito pro radikální agitaci, vyhovlo by se

i Nmcm, kteí požadují, aby na podzim byla poskytnuta ústednímu
parlamentu nepetržitá, delší doba k jednání, a konen vyhovlo by se

i vlád, která po volbách nalezne jist na eské i na nmecké stran

mnohem více povolnosti a mnohem mén radikalismu, než by nalezla

v dob pedvolební, kdy je nutno poítat s psobením agitaním na davy.

A termín voleb není tedy ješt pesn znám, pípravy k volbám
již se djí pímo i nepímo. Mezi nepímé pípravy volební je nutno za-

poíst radikálnjší tón, v nmž si zase libuje mladoeská žurnalistika

v ele s Národními Listy a jemuž se podrobuje celá strana. Nejlépe
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se ukázal tento nezdravý a nesnesitelný diktát na boui, která se zdvihla

v poslední dob proti moravským »smiovakám«, »punktacím*<, jak pezdl
pražský mladoeský denník jednání permanentního vyrovnávacího výboru

pi zemském snmu moravském. Po ti léta na Morav se vyjednávalo,

z eské i z nmecké strany vycházely polooficiální zprávy, že v nejedné

vci se docílila shoda, a nikdo se proti smiování neozval. Až pojednou

Ná-^odní Listy vydaly povel k okamžitému perušení jednání. Nyní již je

patrno, že se jejich agitace setká s výsledkem. Le pes to ani samy ani

národní strana svobodomyslná nevyjdou z boje o moravské punktace

vítzn. Pražský žurnalistický denní mluví mladoeské strany ukázal na-

prostou svoji neinformovanost a národní strana svobodomyslná ukázala

hrubou svoji nekáze a to nejen zevní, formálnou, nýbrž i vnitní, zása-

dovou. Národní Listy poal,v vyhlašovat již samu skutenost, že na Morav
se eši pustili ve vyjednávání a že vnm dosud setrvali, za chabost ne-li

doista za zradu národní. Ovšem myslily, že se jim podaí všechnu od-

povdnost složiti na bedra moravských Staroechíi. Ale dr. Žáek pro-

hlásil výslovn, že pvodce moravského smiování je v adách elných
politikíi moravské strany lidové (dr. Perek), a- v Lidových Novinách
stvrdil to dr. Stránský prohlášením, že »lidové stran nikdy nenapadne

popírat, že podnt k akci vyrovnávací vyšel z jejího stedu*. Nár. Listy

bouily proti moravskému vyrovnávání proto, že prý o nm v Cechách

nebylo vedení strany svobodomyslné zpraveno. A dr. Žáek dokázal, že

díve, než jemu se dostalo zprávy O obmýšlené vyrovnávací akci, byío

uinno o ní sdlení pedsedovi eského klubu poslaneckého na íšské rad.

Pro nekáze v moravské stran lidové vydaly svdectví nejen vlastní

žurnály strany, které v dob, kdy zástupci strany lidové se ješt úastní

vyrovnávání a díve než mohla sama strana vyslovit se o smiování,

zaaly proti smiovakám bezohledn psáti. Le i zpsob, jakým sama
strana poprvé se proti vyjednávání vyslovila, nesvdil o stránnické kázni.

Prvý oficiální projev proti úasti eské v permanentním vyrovnávacím vý-

boru neuinil výkonný .výbor strany, nýbrž její výbor volební, jehož pí-

slušnost k podobným projevm je více než pochybná, a uinil tak ke

všemu za nepítomnosti vlastního vdího politika lidovc, dra Stránského.

Je-li zevní, formální nekáze pro stranu zlá, je nekáze vnitní,

zásadová pro ni pímo osudná. A zásadních rozpor práv pl otázce vy-

rovnávací se ukázalo v národní stran svobodomyslné až» nazbyt. Kdežto

na p. Národní Listy vší silou hájily, že je nepípustno, aby Morava se

vyrovnávala s Nmci sama, oddlen, dr. Stránský v Lidových Novinách

se vyslovil pro separátní smír a vyhrazoval, že pro moravský smír ná-

rodnostní není jiné forum, než jakým je vlastenecké svdomí a znalost

moravských pomr moravských politik. Národní Listy dále proto odsu-

zovaly moravské vyrovnání , že nepodává eským lidovým poslancm
vtšinu samostatn, nýbrž pouze ve spojení s konservativním velkostatkem.

Dr. Stránský však »výtku, že se chtjí spokojiti na Morav s vtšinou,

utvoenou jen pomocí velkostatku, snadn by snesl již proto, že ani

v echách jiné vtšiny nemáme «. Konen kuriátní veto, jež je vyvrcho-

lením národnostní samosprávy, prohlásily Národní Listy pímo z.a zradu,

za jidášství na eské vci. A v permanentním výboru moravském eši

53*
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kurie i s vetem pijímali, ba sám dr. Stránslcý inil o kuriátním vetu

protinávrh Elvertov osnov.
V em se tedy moravští lidovci (Mladoeši) pri punktacích s Nmci

rozcházeli ? Dr. Stránský v Lidových Novinách povdl, že o aktivní právo

volební v kurii velkostatkáské sboru svenského a o rozsah veta kurií

národnostních a o piznání veta kurii velkostatkáské. Pokud jde o prvé,

je nutno pamatovat, že dosavade zemský snm moravský sestává práv
ze 100 len, z nichž pipadá na Cechy 35 mandát, dva (arcibiskup a

biskup) mají hlasy virilní, 30 mandát má velkostatek a 33 mají Nmci.
Pipoteme-li Nmcm 23 velkostatkáských hlas (liberální a stední strany),

mají Nmci 56 hlas proti našim 35 hlasm, za pitení sedmi konserva-

tivních velkostatká proti našim 42 hlasm. A když i na krásn hlasuje

s Cechy stední strana velkostatku, máme 49 hlas proti 49 hlasm.
asem ovšem dosud nedozírným lze poítati s faktem, že získáme ješt

tyry mandáty mstské a dva z obchodních komor, tak že by mohl poet
lidových poslanc eských vzrsti na 41, což by ani s konservativním

velkostatkem nedosáhlo prosté vtšiny snmovny. Nadíti se zmny na

prospch Cech lze bu jen na základ dohody s Nmci nebo oktrojírkou.

(Dr. Stránský sám oktroj nezamítá. Soudí sofisticky : »Stav echm ne-

píznivý pivodn byl oktroyem nepíznivých pro nás zákon a vnitní

slabostí našeho národa na Morav na poátku konstituního života. Ml
by tudíž vlastn toutéž cestou, tudíž opt oktroyem býti odstrann*.

A lituje jen, že »k tomu rozhodující initelé nemají ani vle, ani dosta-

tené mravní síly«.) Nezbývá proto než s Nmci vyjednávat. Le dosavadní

jednání ukázalo jen nepijatelné požadavky Nmc. Vždy i sprostedko-

vací návrh o složení snmu je echm nepíznivý takto : dle nho by ítal

snm 140 poslanc, z nichž by mli Cechové hlas 64, Nmci 44, velko-

statek 30 a biskupové 2. V onch 64 hlasech eských je obsažen 1 vi-

rilní hlas rektora eské techniky, jeden pedsedy eského odboru zem-
dlské rady a 5 hlas za pátou kurii, kdežto v onch 44 hlasech n-
meckých obsažen jest 1 virilní hlas rektora nmecké techniky, jeden ped-
sedy nmeckého odboru zemdlské rady, 6 hlas obchodních komor
a 2 hlasy za pátou kurii. K docílení vtšiny pro národnost eskou musil

by býti vzat" na pomoc konservativní velkostatek a sice nikoli ve svém
nynjším složení, nýbrž sesílen o 4 mandáty. Velkostatkásko-eská vtšina

by potom ítala 75 hlas ze 140 všech snmovník. Avšak s rozmnože-

ním potu hlas konservativního velkostatku, jež by se provedlo tím, že

svenskému velkostatku by bylo piknuto 8 zástupc místo dosavadních

5, souvisí i peazení volitel za statky církevní ze sboru velkostatku ne-

svenského do sboru velkostatku fideikomisního. Církevních volitel je na

Morav 20. Píliv jejich do sboru svenského velkostatku by jednak na

vždy zabezpeil klerikální ráz velkostatkáskému klubu konservativnímu,

jednak by, ponvadž církevní volitelé jsou po pravidlu eští (konservativní),

usnadnil nmecké postavení ve velkostatku alodním. Z tchto dvou dvod,
jež se tedy týkají pouze složení voliských sbor velkostatkáských a ne

toho, že by eská snmovní vtšina byla závislá na velkostatku, je mo-
ravské stran mladoeské již vvrovnání nepijatelno.

Jiná neshoda trvá mezi echy a Nmci, pokud jde o rozsah kuriát-

ního veta. V permanentním výboru vyrovnávacím uinil dr. Stránský proti-

návrh osnov Elvertov, jenž se od ní lišil tmito ustanoveními

:
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1. Volby do snmovních odbor vyhrazeny býti mají výlun plenu

snmovnímu a kuriím nemá na n píslušeti pražádný vliv.

2. Volby do zemského výboru konati se mají tím zpsobem, že

voLti má kurie eská ti, kurie nmecká dva a kurie velkostatkáská —
tato dle soustavy proporcionálního zastoupení — taktéž dva leny. Tedy
pro echy by se tím nezískalo sice ani o 1 místo v zemském výboru
více, ale uinila by se volba tetího eského lena nezávislá na velko-

statku, jak by byla pi vysílání ze snmovního plena.

3. Velkostatku nemá se vbec piknouti právo veta.

4. Z referentovy osnovy mají se vylouiti ona ustanovení, která pod-

izují kuriátnímu vetu zmnu obecního ádu a obecního volebního ádu,
pak statutu msta Brna, Olomouce, Znojma, Jihlavy, Uh. Hradišt a Kro-

míže. Také nemají podléhati kuriátnímu vetu usnesení, jimiž

a) provésti se má zízení uiliš v obci, jejíž zákonité zastupitelstvo

proti tomu podá odpor ke snmu
;

h) píspvky poskytované díve, než zákon tento nabyl platnosti,

státním, zemským aneb soukromým školám odejmuty neb obmezeny býii mají

;

c) složení neb rozdlení obcí proti zákonité vli alespo jedné z obcí,

jichž se týe, provésti se má

;

d) vydati se má zákon v píin zízení okresních zastupitelstev

aneb — byl-li vydán — zákon ten zmniti se má.

Dle toho tedy eši moravští pijímají v osnov Elvertov tato

ustanovení o vetu

:

§ 10. Každá z národnostních kurií mže podati odpt r proti usne-

sením snmu, kterými by nastala zmna zemského ádu, ádu volení do

snmu zemského a pítomného zákona. Též mže každá z národnost-

ních kurií podati odpor proti zaízení takov3''ch voleb ve snmu, po pí-

pad v kuriích, které by neodpovídaly ustanovením tohoto zákona.

§ 11. Kurie nmecké a eské národnosti mohou krom toho po-

dati odpor

:

A. Pro i usnesením, kterými by zmnny byly následující zákony:

1. Zemský zákon ze dne
,
jenž se týe zemské školní rady;

2. zemský zákon ze dne
,
jenž se týe okresní školní rady

;

3. zemský zákon ze dne jenž se týe zemdlské rady;

4. zemský zákon ze dne ...:.., jenž se týe užívání jazyka pi
úadech samosprávných

;

5. zemský zákon ze dne
,
jenž se týe dle národností roz-

dleného obstarávání a správy záležitostí školních, pokud tyto spadají do

psobnosti zemského snmu, pak stanovení nákladu na vyuovací úely
každé z obou národností; (zde jsou mínny zákony, o nichž se má státi

shoda a kterými uvedené záležitosti mají být rozdleny dle národnosti).

Nejznanjší nebezpeí — a na to se se strany mladoeské málo

poukazuje — tkví pi moravském vyrovnání v tom, že jím má být po-

litická moc mezi Nmci a Cechy rozdlena trvale bez ohledu na další vývoj

jejich osvtný a hospodáský. Nmcm má být na vždy vyhrazena více

než tvrtina všech snmovních hlas bez ohledu na jejich sílu populaní

a moc hospodáskou a kulturní. V nezmnitelnosti pomr, která je nad

to posilována i právem veta, jemuž však pi ochran menšiny vyhnouti

se nelze, je hlavní kámen úrazu moravského návrhu smiovacího.
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Mimo živý zájem, který se upoutal k moravskému vyrovnávání, budí

v domácí eské politice ješt trochu pozornosti jednání o kompromis mezi

eskými stranami k zemským volbám. Národní strana svobodomyslná se-

znala pi volbách íšských, že postavení její není více dosti pevné, aby
ve volební záplav odolalo píboji s nkolika stran. Proto vzpomnla si

na starou, osvdenou národní svornost. Dr. Herold již 25. kvtna uinil

veejnou nabídku k volební dohod. Odezvali se na ni radikální státo-

právníci, za nž —- dle eské Revue — se ucházel dr. Baxa u Mlado-

echii o nkolik (5) mandát. Vedle toho trvá vyjednávání mezi Staro-

echy a Mladoechy. Strana staroeská ráda by svedla do svého kom-
promisu s Mladoechy i agrárníky. Snaha její je pirozená: ani starosšství

ani mladoešství nemže na dlouho spoléhat na vlastní životní síly, ne-

odhodlá-li se k vnitní své reorganisaci. Proto — pi spoléhání na píliš

vnjší psobení — je pochopitelné hledání i dalších vnjších opor, mezi

nž by patila shoda s agrárníky. Národní Listy však, jimž je každé vy-

jasnní strannických pomr v Cechách trnem v oku — nebo v kalných

vodách nejlépe se loví — využívají snahy staroeské o kompromis i s agrár-

níky k tomu, aby kiely do svta o staroeské zrad na vyjednávání

s Mladoechy. Ve skutenosti však nebylo by nic pirozenjšího nad

spojení Mladoech, Staroech a agrárník, z nhož by mohla vyrst
pevná konservativní strana eská, jak ukázal Cas v lánku »Kompromisem
k reorganisaci stran« (. 215). _Grr._

Nepodával jsem žádných zpráv ekaje na ukonení snmovního za-

sedání, na výlet esko-moravského rolnictv^a, jakož i na kroky našich vdc
ve školském hnutí. —

Snm zasedal naposledy 27. ervence. Letošní práce snmu je d-
ležitjší než prmrná zasedání jiných let. Proto také bylo jednání na mnoze
zajímavé. Zmíním se o nm, pokud se týká speciáln vcí slezských, —
ovšem jen tch, které by mohly zajímat také veejnost mimoslezskou. —

Jako jiné snmy neubránil se ani náš jednání o zmn volebního

ádu do snmu zemského. —
Ptapadesát obcí podalo petice za pímé tajné hlasování ve venkovské

kurii, ba z vtší ásti (35) za všeobecné pímé volby. Vtšina snmovní
svým zpravodajem postavila se proti pímým, všeobecným tajným volbám.

Není prý jich teba ani z veejných ohled a nebyly by ani k prospchu
venkovských obcí ! Proto navrhl zpravodaj pechod k dennímu poádku.
Naproti tomu navrhovala menšina (Hrubý, Trk), aby se osnov vypraco-

vané zemským výborem udlilo ústavní schválení a pak aby se petice za

všeobecné tajné hlasování daly zemskému výboru s podotením, aby na

n bral zetel pi šetení, jehož je teba ku provedení osnovy snmu ped-
ložené. Dále žádali, aby snm vyslovil souhlas se zízením všeobecné

kurie na zpsob 5. kurie do íšské rady. Zemský výbor pak a podá

píslušnou osnovu zákona v píštím zasedání snmovním. Nebude-li návrh

tento pijat, navrhla menšina : Zemský výbor podejž po dodateném šetení

osnovu zákona volebního v píštím zasedání a vyšetiž bedliv vše, co po-

dáno v peticích. Zprávu o tom podej zárove s osnovou zákona o zmn

I
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zemského volebního ádu. Za návrh menšiny se pimlouvali poslanci

Hrubý, Dr. Tiirk, K. Tiirk, Grams, Dr. Michejda, Swiežy, — Ale pes to

pijat byl návrh baroni Zdenka Sedlnickáho, aby jednání o této vci bylo

odloženo na píští zasedání a petice aby byly odevzdány zemskému vý-

boru. Tento na pólo kompromisní návrh pijat v;šinou 14 hlas. Tak
odroena oprava, o niž letos už po sedmé bylo jednáno, na rok osmý. —
Vidt, že jsou vci také ve Slezsku, pi nichž se svorn sejdou Nmci
(ást jich) se Slovany, a že by jich bylo tím více, ím pokrokovjší by

bylo naše poselstvo. Vidt však taká, že liberálové s velkostatkem se li-

dové zmny bojí a proto jen ji stále oddalují.

Hlavn zástupcové venkovských obcí pimlouvali se za opravu. Je

to docela pirozeno. Jako tu tak i pi jednání o honební zákon stáli po-

slanci za venkov solidárn proti ostatním. Šlo jim o to, aby honitba v^'-

bavila se z poruníkování politických úadv a dostala se do rukou obecních

zastupitelstev. Slo tedy vlastn o sesílení samosprávy. Celý zákon je vy-

pracován dle zákona moravského. Proto se zmíním jenom o § 17., kter}'

byl hlavní píinou exodu venkovských poslancv. Vtšina totiž navrho-

vala, aby se honitba pronajímala na politických úadech v jejich sídle

nebo tam, kde bývají »úední dni«. Menšina zase žádala: Nájem dje se

pedstaveným obce za pítomnosti vyslance politického úadu — ovšem
v obci samé. Jestliže je více obcí spojeno v jeden honební obvod, pro-

najímá honitbu starosta té obce, která má nejvíce pozemk v obvod.
Pijat však byl návrh Dra. Bukovského : »Pronajímání dje se politickými

okresními úady ; díti se má z pravidla v obci, mže však naízeno bj'ti,

pakli to pro pronájem s výhodou, v úedních dnech aneb v sídle okres-

ního hejtmanství.* — Pro návrh menšiny bylo 11, proti nmu 12 hlas.

Pak pijat zmínný návrh kompromisní. Na to poslanci za venkov odešli.

— V píští schzi vymohli si nové projednávání osnovy zákona od § 11.

Ale nedocílili vážnjších zmn, leda že období honební bylo zkráceno

na 8 let, které mže býti zvýšeno až na 10 a zkráceno až na 6 rok. —
Jak patrno, vedla i tu celou menšinu esko-nmecko-polskou snaha prospti

lidu a samospráv proti moci státní. — A to je, tuším, na celém jednání

nejzajímavjší a nejdležitjší.

Z podpor zemských, které byly udleny, zasluhuje zvláštní zmínky
100.000 K vnovaných na podporu hospodáských družstev. Má se jim

poskytovati pjka na založení (stavby atd.) až do 25"j^ nákladu na 2"/j,

a na 3"/^ amortisaci. Pak teba se zmínit, že snm rozhodl se podporovat

tkalcovská družstva (10.000 K) a vybídnout i íšskou vládu k jejich

podpoe.

Nejvtší však význam jist má zákon o zizování, rozšiování atd.

škol a o úprav právních pomrv uitelstva. Kdežto dle starého zákona

V3'držovaly si školy obce, pejímá tuto povinnost dle nové osnovy zem.
Obcím zstává pouze povinnost starati se o naturální byty nebo o pí-

bytené pro jejich uitelstvo. O zizování a rozšiování škol rozhoduje

zemská školní rada po slyšení zemského výboru a ne, jak snm pvodn
žádal, spolu se zemským výborem. Zvítzil tu požadavek vlády, o njž by

se bylo jednání pomalu stroskotalo. Jako pi této osnov tak i pi druhé

(o platech a právním postavení uitelstva) vypustil snm na žádost vlády

podmínku, že zákon vejde v platnost, až zem bude míti zaruený píjem
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na jeho provedení. Ostatn tato podmínka by vlastn byla tak jako tak od-

padla, protože byl už ped tím v íšské rad pijat zákon o dani z lihu.

K první osnov navrhoval Msgr. SwJežy dodatek : aby do škol

obecných nebyly pijímány le dti, které umjí mluvit eí vyuovací.
Vyuovací eí pak smí býti pouze jedna — kdežío druhé se smí uit
jen jako uebnímu pedmtu. Návrh tento elil germanisaci a utrakvistickým

školám, ale byl zamítnut všemi hlasy proti hlasm eským a polským.

Zvlášt zajímavý byl dvod : že eské obce žádají za nmecké školy. A ten

bohužel není bez podstaty, — jak svdí Kateinky, Lubojaty, Bítov,

Sví nov — -— — — —
Ve druhé osnov (o právním postavení uitelstva, tedy platech atd.)

ustanoveny letos tyi platební tídy uitel pojatých ve status — a sice

po 1400 k, 1600 k, 1800 a 2000 K platu. Správcm obecných víc než

ptitídních škol piznán stejnj'^ funkní píplatek jako iditelm škol m-
šanských (600 K místo 400). Do první platební tídy má býti vadno
20"/,,, do druhé a do tetí po SO^/^, do tvrté zase 20^/,, veškerého

uitelstva. Služebiu' doba plná je 40 let, ne 35, jak uitelstvo žádalo. Slu-

žebních pídavk platí se 10'V^, z onoho roního platu, který mli uitelé

ped pijetím nového zákona, tedy 100, 120 a 140 K. — Odmny za vy-

uování náboženství zvýšeny z 50 na 60, po pípad ze 40 na 50 K, za

runí práce pak ze 30 na 50 K pro zkoušené uitelky a z 25 na 40 K
pro nezkoušené.

Tak podailo se pece usilovným snahám uitelstva dosíci jakéhosi

zlepšení proti loské pedloze, zvlášt na platech (ustanovena I. t., zvýšeny

služební pídavky, remunerace za nezávazné pedmty aj., celkem o 70.000 K).

Tuhý zápas byl sveden o § 19. této druhé osnovy. Jedná totiž

o pesazování z píin služebních. Uitelstvo žádalo, aby byl škrtnut, vláda

zase setrvala na svém, že nesmí býti škrtnut. Návrh onoho § znl

:

»Všecky uitelské osoby mohou, vyžaduje-li toho zájem školy, na

které jsou ustanoveny, peloženy býti na jinou školu; o takovém peložení

rozhoduje na návrh okresní školní rady a v souhlase se zemským výborem

zemská školní rada.

Zemský výbor ped podáním svého vyjádení vyslechne školní obec,

na jejíž škole uitelská osoba jest ustanovena, jakož i obec, na jejíž školu

má býti peložena.

Stížnosti proti peložení, které se podají od dotyných uitel nebo

školních obcí, mají odkládací úinek (§ 37. zákona z 28. února 1870 z.

a n. v. 18.).

Nastane-li takové peložení, zemská školní rada peložené uitelské

osob povolí píspvek na pesídlení, který se ustanoví po vyslyšení zem-

ského výboru, až do nejvyššího obnosu tvrtiny roního platu (§ 22. a 24.).«

Poslanec Kudlich navrhnul, aby do § 19. bylo pojato ustanovení:

»Kdyby škola odepela svolení, nesmí jí býti uitel vnucen. «. — Dr. Stratil

zase podal návrh menšiny, aby uitel sml býti pesazen jen po svém vy-

slechnutí a aby mu byly udány dvody pesazení. — Když i zemský

president hr. Thun se vyslovil pro druhou ást návrhu Stratilova, byl § 19.

s dodatkem Dra Stratila pijat . Tak tedy jsou úady školské povinny

sdlit uiteli dvody pesazení ze služebních píin.
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Krom ujednaných zákon pronesl snm také mnoho pání. Tak ze-

jména, aby vláda provedla pi stavb prplav regulaci slezských ek Visly,

Ostravice, Olzy ano i Opavice na státní útraty. Dodatek, aby vláda ped-
ložila snmu osnovu zákona na úhradu '/g potebného nákladu na pr-
plavy Slezském stavné, byl zamítnut. Vláda i zemský výbor mají uv^ažovat,

jak by se daly zdravotní pomry, zvlášt pokud se týe byt a pitné vody,

podstatn zlepšit. Snm žádá za doplnní železniní sít (Opava-Vítkov),
spojení Strumen a Klimkovic se železniní sítí, o provedení dráhy celým
Slezskem, tak aby odevšad byl pístup do Opavy, a k tomu vyzývá, aby
zavedena byla III. tída pi rychlících všeobecn, aby ceny za II. tídu
byly sníženy jakož i vysoký píplatek na rychlíky. Sníženy bute i ná-

kladní sazby na místních drahách, pokud jsou píliš vysoké ; k tomu budiž

odstrann nedostatek nákladních voz. — Pro Slezsko pak budiž zízeno
zvláštní poštovní a telegrafní iditelství. To jsou nejdležitjší pání našeho

snmu, mimo ta, která se dovolávají podpory škol odborných. Plodné celkem
zasedání snmu bylo ukoneno 27. ervence obvyklými formalitami. Ped ukon-

ením však prohlásili eští a polští poslanci ústy Msgra Swiežyho : »Pes proti-

zákonné a protiústavní položení, ve kterém jest slovanská vtšina obyvatelstva

v zemi, uložili jsme si nejvtší reservu ve vcech národních a politických

a takto podporovali jsme porady a umožnili, že uplynulé zasedání velice

uspokojivé výsledky vykazuje a patí k nejplodnjším na poli hospodáském.
Ciniji jsme tak v zájmu zdárného hospodáského vývoje naší zem

a zárove za tím úelem, abychom dle možnosti pispli k zavedení po-

koj n3'-ch pomr v íši. Musili bychom však zcela rozhodn proti tomu se

ohraditi, kdyby naše chování tak bylo vykládáno, že jsme se smíili s bez-

útšnými národními pomry slovanského obyvatelstva nebo nco z našich

národních požadavk spustili. Naopak slavn prohlašujeme, že i na dále

budeme zastávati práva slovanskéh(^ obyvatelstva a požadavky zde od nás

astji vyslovené a vždy slavnostn protestovati budeme proti bezohled-

nému poškozování a ponmování slovanského obyvatelstva ve smru
jazykovém a to tak dlouho, až se nám dostane plné spravedlnosti.

«

To se ví, že Nmci dokazovali, že prý se s námi jedná spravedliv.

Uznávám, že protest byl na míst, ale musí se mu dodati drazu
drobnou, kulturní a hospodáskou prací jednotn a úeln ízenou. Ale

k té se má naše vedení píliš pomalu. O zízení národní rady se nestará

pranic. Proto svolána od mladších dvrná schze na 15. srpna do Svinova,

aby jednala o zízení národní rady a zvlášt o školskou organisaci. Usnesení

stalo se na valné hromad akad. spolku Opava dne 3. srpna Na této

schzi jmenována paní Klenková z VHastimil estným lenem spolku.

Strnulost v n^^njším vedení je pozorov^at i v bojích .sko-polských.

Poláci v Zakopaném ukázali, jak daleko se odvažují. A naši ? Mimo pro-

testy v novinách nic a nic. Nepomže výmluva, že vdcové (poslanci)

polští na Tšínsku nejsou mezi kiklouny a útoníky, když mlky jednání

polských šovinist schvalují anebo aspo.l proti nmu nieho nedlají.

Nejde jen o místní spory, jde o celé Tšínsko. A tu bude teba nejprve

ukázat Polákm, že i my umíme bojovat. Pak teprve bude poctivý smír

možný, jinak nikdy. Ale do boje musíme my všichni ve Slezsku — ne
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jenom echové na Tšínsku. Vždy už i Op. Týdenník uznává, že celá

.-polská shoda byla se strany polské jenom volební manévr. — Nebude-li

chtít naše politické vedení ídit boj tento, bude nutno pes jeho hlavu

organisovat Cechy slezské a na Ostravsku proti nestydatým už na mnoze
radikálm polským.

Strnulost bylo také pozorovat pi výletu rolnictva eského a morav-

ského. V Opav nebyli pranic pipraveni na tuto pro nás pece jen hodn
dležitou vc, a o ní vdli pece dosti dávno. Celé jednání bylo za-

ízeno tak, aby hosté vidli Slezsko brejlemi vdcv a jejich pívrženc.
Ale selhalo jim práv pro jejich píliš malou ilost v píprav^ách.

Tím vším však vzbuzeno ilejší hnutí v ostatních vrstvách eských
na Slezsku — a doufáme, že nedá se mu tak snadno uhasnout. Je v za-

átku, ale dává se již aspo schzí na 15. srpna stanovenou do práce.

Vytrvá-li v ní, pak jist bude lépe. — Ml bych ješt se zmíniti o Ka-

teinkách. Ale každý ví , že padly do rukou nmeckých. A není nadje,

že by rekurs dopadl pízniv pro nás. Vždy jsou Kateinky ve Slezsku,

Kekl jsem už asto, kde vina, Na tedy znovu zas opakovat? Teba zaít

jinak pracovat — a myslím, že není vše ješt ztraceno. Že brutálnost

Nmc byla veliká a že se dalo hodn volebních švindl —-je až píliš

známo. Vždy na p. posílány výhružné listy tm, kteí díve volili

s námi. \'yhrožovalo se jim všeliím, budou-li zase s námi volit;

a opavská školní rada odepela osvobození od školného dtem tch, kteí

volívali a kteí by na dále volili s námi.

Tolik zatím. O pokroku hospodái^ské organisace a j. mohu se zmínit

až pozdji, protože práv nyní teprve dostal jsem o tom zprávy, jež bude

teba pehlédnout a urovnat. J. S.

po VEÍíEJNÉM hospodáství. Výnos osobních danj primy ch v Rakou.sku 19C0 - Spo-
• lenosti pro pojišovríní na život — Prumvslová a úvrní krise v Nmecku — Dokonení
mí.stní dr.áhy Posázavské a turistika v okolí Prahy — Železnice a kuáctví.

Úední list pinesl koncem ervence zprávu o výnosu osobních daní

v roce 1900 v Rakousku. Celkem vybráno pímých daní osobních 142-18

mil. K. Z tohoto obnosu dostane nejprve dle finanního plánu státní

pokladna o 2Y2"/n více než v roce pedchozím, celkem asi 111'97 mil. K,

zemím se pikáže 6 mil. Kaz reálních daní sleví se nejprve 10"/o ili

asi 15'07 mil K. Ponvadž pak se zbytkem z pedloského roku (0'4 mil.

K) zbývá z nynjšího výnosu 9-53 mil. K, pistoupí se k dalším slevám

a sice slevuje se z dan pozemkové nanejvýš IS^/q, z dan domovní (in-

žovní a tídní) nanejvýš 12^/.,"/^ a ze všeobecné dan výdlkové 25"/^.

Pipadne tedy dalších slev z reálních daní G'63 mil. K, z výdlkové dan
0"6 mil. K, a ponvadž by ješt zbylo asi 2"3 mil. K, pikroí se letošního

roku poprvé ke snížení dan podnik veejn útujících ze sazby 10'5"/q

na lO^OS*'/^, ímž bude vyerpáno 2"25 mil. korun.

Co znamená snížení dan akciovým spolenostem o 0'45"/oj vysvitne

z toho, že na p. u jižní dráhy inila da výdlková loni 8 55 milion K
a tedy zmenšila by se o 425.000 K, u spolenosti státní dráhy pi dani

5 04 mil. K iní sleva 250.000 K, u bušthradské dráhy iní da 3'71
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mil. K a sleva tudíž 180.000 K, u rak. úvrního ústavu da pes 2 mil.

a sleva tedy tém 100.000 K, u bodenkreditky da 1-5 mil. a slev^a asi

75.000 K atd.

Zajímavý pohled v spoleenské pomry poskytují zprávy pojišova-

telských spoleností na život. Hygiena pispívá k jejich ziskm, milita-

rismus a války jej stlaují. Vletech 1872— 1876 umíralo ješt v Rakousku
z 1000 obyvatel ron 32-7, v Uhrách 34-1, v letech 1892 — 1894 umíralo

však v Rakousku z téhož potu obyvatelstva jen 27'9, v Uhrách 33'3.

Úbytek epidemií, rostoucí istota a zdravotní opatení, zejména v mstech,
i zlepšené a racionálnjší podmínky životní zpsobují úbytek úmrtnosti

u nás jako v celé kulturní Evrop — v Uhrách ovšem velmi nepatrný

u srovnání s Pedlitavskem. A naopak pojišovacím spolenostem anglic-

kým psobí veliké ztráty boje v Transválu ; vyplacené pojistky jdou do

milion, nadbytek úmrtnosti dosáhl výše 100°/^. Arciže jest životní po-

jišování v Anglii tak populární, že se dobrovolníkm vedle jiných výhod
nabízejí i pojišovací police, aby se jim usnadnilo a zpíjemnilo umírati

po pípad pro Rhodesa a Chamberlaina. Budou tedy anglické pojišovny

asi také u nás muset zdvojnásobiti své piinní, abychom jim svou ne-

rozumností pispívali k úhrad ztrát, jež jim zpsobí jižní Afrika.

Také alkoholismus siln zajímá pojišovny. \' Anglii bylo zjištno,

že v období 16 let inila skutená úmrtnost u zdrželivc 55-78'*/o, u ostat-

ního obyvatelstva 78-87''/„ úmrtí, dle zásad pojišovací mathematiky oe-
kávaných.

Konen jsou hlavními dodavateli životních pojištní v Rakousku
zem severní ; veškeré zem alpské, ani velké ásti Dolních Rakous nevy-

jímaje, poskytují spolenostem pojišovacím obchod jen zcela nepatrný, také

Víde následkem neuspokojivých prý výdlkových pomr obyvatelstva.

Zbýváme tedy my v echách, na Morav a ve Slezsku. A do í
rukou jdou naše pojišovací prémie ? ?

Prmyslová a úvrní krise v Nmecku vrhá další stíny. Svtoznámá
elektrická spolenost Schuckertova v Norimberce oznámila teprv skoro v po-

sledním okamžiku akcionám k valné hromad se sešedším, že nebude

platiti za uplynulý rok dividendu, ponvadž prý koupila od Lipské banky
akcie hercegovské elektrické spolenosti v Jajcích za 4' 2 mil. marek, jež

mla splatiti dle smlouvy ve dvou letech, jež byla však úpadkem banky
této nucena splatiti ihned. Má se však za to, že zaízení Jajcké továrny,

jež firma Schuckertova provádla, bylo nedostatené, tak že je firma musela

vzíti zpt.

V Múhlheimu porýnském byla dále »Rýnská banka«, pomrn mladá,

plod hospodáského rozkvtu nmeckého za posledních desítiletí, zachránna
ped konkursem jenom pomocnou akcí, jakou zahájily k nátlaku íšské

banky nejelnjší bankovní ústavy nmecké. Zachránna ovšem jen ke

klidné likvidaci, nikoli k trvalé další existenci.

A velmi etných jiných úpadk a nesolidností, skoro po celém N-
mecku nyní se rozbíhajících ani neregistrujeme.
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Avšak i kde není padlých, utrpli majitelé prmyslových papír
obrovské ztráty klesnutím kurs. Papíry, které dosáhly loni nejvyššího

kursu na p. 240"/(„ klesly na SQ^/o? tedy bezmála na dv tetiny nomi-

nální hodnoty, jiný papír, který znamenal loni až 455"/q, klesl na 115

atd., zkrátka bží o ztráty jdoucí do set milion marek. Ovšem byly to

druhdy hodnoty pouze vybájené nijak odvodnné skuteným hospodá-
ským stavem dotených podnik. A že v tchto kalných vodách si ne-

etné »velké ruce« také hodn vydlaly, je též jisto.

Poátkem srpna zahájena byla jízda na místní dráze posázavské

z Ceran do Kácova. Dráha tato, 82 km dlouhá, stála 6 mil. zlatých;

patí tedy k nejnákladnjším místním drahám v Cechách. Vedouc skoro

neustále po samém behu Sázavy, vyžadovala nkolika tunel a vysokých

hrází. Zem vnovala 75°/^ stavebního nákladu, stát dal 300.000 zl. —
obnos pomrn velice nepatrný — a zbytek poskytli obce a jednotlivci.

Není pochyby, že nová dráha pasivnost místních drah, zemí garan-

tovaných, pi nejmenším pro adu nejbližších let znan zvýší. Nemusela

by, kdyby neležela v Cechách a u Prahy. Vede krajinou, která patí k nej-

krásnjším v echách a snad v stední Evrop. Stavba dráhy sama jest,

na místní dráhu, velmi zajímavá, a pouhý rozhled z vlaku odškoduje
za námahu a nepíjemnosti jízdy, tak že by se u každého jiného velkomsta

turist po ní jen hemžilo.

Ale celá dráha posázavská od Vraného pes Cerany až po Kácov
jest u Prahy a proto má s hlavním mstem spojení ídké a nedostatené.

Jízda je velmi pomalá, zastávek velmi mnoho a prtahy na nich zbytené

a k zoufání dlouhé. Z eran k Jílovému dostal jsi se v lét jen dvakrát

denn, a sice bu po 4, hod. ráno nebo teprv ke 4. hod. odpoledne,

k ranním výletním vlakm pražským vbec nebylo pípoje. Nezbývalo než

jeti pražskodobíšskou lokálkou pes Kr, Bráník a Modany — ale je

málo místních drah na svt, které by trplivost pasažér podrobovaly tak

kruté zkoušce, jako lokálka dobíšská. Má 72 dopravních kilometr délky

a jede se po ní pes 3'/jj hodiny; na trati z Prahy do Vraného o délce

26 km potebujete l''/4 hodiny, jedete tudíž prmrnou »rychlostí« 15 km
Zdi hodinu. ekáte zbyten dlouho ve Vraném, než vás vypraví jednoho

dále k Dobíši, druhého k eranm, kam se dostanete po 45 km jízdy —
trochu zrychlený osobní vlak by je urazil za hodinu — za 2^/^—2^2
hodiny. Vyjedete v 6^2 hod. ráno z Prahy a jste šastn za 3 hodiny

v Jílovém a za 4 hodiny v Poíí nad Sázavou !

Vbec má na našich místních drahách všechno as : jízdní ád,

pednostové stanic, strojvedoucí, konduktéi i cestující. Pesednete z rychlo-

vlaku do poboné dráhy a všechno rázem se zmní
;
pry s chvatem

a rychlostí — zde se mže ekat, a již od vyvolavae stanic v nádraží

cítíte jiný duch, duch pomalosti, zdlouhavosti, nepipravenosti a ležérnosti

!

A druhá pííina: turistická nezpracovanost, í-bychom tak ekli,

širšího okolí Prahy. Málo upravených cest a pšin, nedostatek cestovních

znaek, namnoze špatné hostince s mizernou obsluhou, neorganisovanost
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ruchu výletního a cestovního. Naše spolky a kluby turistické a cizinecké

pracují jen takoka na velké vzdálenosti, Dalmácie, Bosna, slovinské Alpy
— pro massy lidí, kteí nemohou z Prahy leda na nedli, není pouení

aniž organisace. Zanedbáno jest údolí šárecké, jehož pvaby po bezstinné

cest dost ídce a na krátko jsou rozsety, polní cesty i silnice v okolí

Pražském volají po stromech, v dolním levém Posázaví není souvislé

pšiny, pekrásná menší údolí a rokle v Povltaví a Posázaví — jako na

p. údolí potoka Bojanovického, Záhoanského, pravý beh Vltavy pod

Prahou a j. — jsou druhdy zhola nepístupny nebo vyžadují aspo ná-

mahy, jíž ne každý rád se podrobí. A tuto litanii bylo by lze prodloužiti

snad až do nekonena.
Nezorganisovanost výletnictví podporuje však i bezohlednost doprav-

ních prostedk
;

paroplavební spolenost zvýšila v posledních letech n-
kolikrát znan sazby ; scény, jaké se co nedli ráno odehrávají na p.
na siln frekventované a zhola nedostatené zastávce vinohradské, nebyly

by ve Vídni vbec možný, a zpožování vlak jest jenom vhodným do-

plkem nevhodných ád jízdních.

V mstské rad Pražské uinn nedávno návrh, aby pi elektrických

drahách obecních byla zaízena zvláštní oddlení pro kuáky, kteí dnes

uvnit voz elektrických kouiti nesmjí. Nelze nic namítati proti této

ochran kuáctva, a by elektrické dráhy pražské snesly též opravy jiné

a snad naléhavjší: odstranní zpropitného, pravidelnjší a stejnomrnjší

jízdu, zkrácení zastávek atd.

Na železných drahách bylo by však potebí spíše ochrany obecenstva ne-

kouícího ped kuáky. Naše dráhy pokládají kouení obecenstva za pra-

vidlo, francouzské za výjimku ; u nás musíte výslovn žádati oddlení pro

nekuáky, které na místních drahách druhdy ani nedostanete, ve Francii

jsou vyhrazená kupé pro kuákj'. Kdyby byla u nás vc obrácen, užívání

tetí tídy ješt více by zevšeobecnlo; bere-li si ješt nkdo plnou druhou

tídu — jak známo, jezdí v druhé tíd pasažéi z pravidla za polovic,

v první z pravidla zadarmo — kupuje si tím ne lepší nebo jinaký výkon
dopravní, nýbrž vlastn jen jinou spolenost cestovní, ochranu ped dusi-

vým kouem z dýmek a fosforových sirek, ped plitím na podlahu a pod.

píjemnostmi se strany bezohledných spolucestovatel. 5.

VEMÉDKLSKÉ, prmyslové a obchodní. Sjezd eského rolnictva v Opav - Pi-
'-^ pravné kroky k ^provádni zákona o vodních drahách — Pi istavy v Praze a na Smíchov —
Uherské plány — Prplavní pedloha francouzská — Nové prplavní projekty v Rusku — Osnova
celniho tarifu nmeckého — eská akciová tkalcovna v Zábehu.

První ervencovou nedli konalo eské rolnictvo sjezd v Opav. Do-
stavilo se hojn hostí z Moravj^ z ech. eští rozumní úastníci v lec-

ems se pouili a »Národní Listy « ve feuilletonu 23. ervence pouení to

oteven tlumoily : nedostatek eské etby, nedostatek eského pekladu
zemských zákon slezských, panské chování leckterých vdc, kteí lidu

mimo as voleb se straní atd.
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Sjezd pijal resoluci, v které uznal potebu hospodáské organisace

tak všeobecné, aby pojímala v sebe každého, a malého neb vtšího rol-

níka; z tohoto dvodu pihlíženo budiž k hojnému zakládání organisací

místních, které pak pojiti se mají v okresní, zemské, a konen veškeré

eské organisace hospodáské nech mají jednu nejvyšší správu pro krá-

lovství eské, markrabství moravské a vévodství slezské. Veškerá hospo-
dáská organisace dliti se má v organisaci spolkovou a v organisaci druž-

stevní.

Úkolem organisace spolkové jest starati se o vzdlání svého lenstva
a povznesení jednotlivých hospodáských odvtví, pipravovati pdu pro

organisaci družstevní a domáhati se vtší ochrany zemdlství u správy

státní a zemské.

Z organisací družstevních uznal sjezd za nejdležitjší organisaci

osobního úvru pomocí Raiffeisenek, družstva výrobní, zvlášt mlékaská
a družstva dobytkáská, nedoporuuje však ukvapovati se v zakládání

družstev skladištních, aniž zizovati družstva nákupní tam, kde pomocí
Raiffeisenek dá se nákup hospodáskj^ch poteb obstarávati výhodnji.

Sdružení všech družstevních organisací v zemích koruny eské v jedno
ústedí jest nadmíru žádoucno.

Se strany státu žádal sjezd zízení vtších fond penžních, z kte-

rých by se povolovaly zemským jednotám dvou- až típrocentní pjkj^
dlouhodobé s malou amortisaní kvótou ; snížení dovozného po drahách

pi zásilkách, jichž odesílatel neb adresát je družstvo ; vtší úlevy pi pla-

cení daní a poplatk se strany družstev, zvlášt výrobních ; udlování vt-
šího množství kontingentu hospodáským lihovarm družstevním ; zízení

fond k levnému družstevnímu pojišování rolnictva a hospodáského dlnictva

pro starobu, nemoc, jakož i k družstevnímu pojišování dobytka, proti ohni

a kroupám pod správou ústedních jednot družstevních
;

podporu vývozu

hospodáských plodin, zvlášt másla, a pimené clo na pívoz másla

a mléka.

Od jednotlivých zemí požadoval sjezd, aby do uebné osnovy všech

hospodáských škol vzata byla hospodáská družstevní organisace, aby

úedníci všech jednot družstevních vydržováni byli od zem a zajištna jim

byla pense, aby zízeni byli na útraty zem pro každý družstevní odbor

krajští praktití instruktoi (mlékaští, skladištní), kteí by družstva nejen

zakládali, nýbrž i zvlášt po technické a obchodní stránce revidovali a vedli.

Konen budiž pamatováno více na hospodáské vzdlání žen a dívek

rolnických ve Slezsku a to ve smru skuten praktickém, lidovém a opravdu

zemdlském, aby naše ženy byly zemdlství zachovány. Píštím rokem

bude prý skuten v Kateinkách otevena eská škola hospodyská. Velmi

doporuovaly by se však také eské kursy hospodyiské koovné, jaké od n-
kolika let s velikým úspchem psobí v Badensku a Virtembersku. Dáti

dve z domu bývá lidem obtížno ne pouze z ohled finanních ; škola

musí tedy pijíti k dvatm, má-li doj'íti úinku, poskytnouti totiž hospo-

dyského vzdlání, každé žen potebného, co nejvtší ásti venkovského

ženského dorostu.
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Provádní zákona o vodních drahách znenáhla se pipravuje. U místo-

držitelství konala se porada vlády se zemským výborem a zemdlskou
radou, v níž usneseno, aby program pro regulaci Vltavy od Budjovic
k Mlníku a Labe od Mlníka k Ústí n. L. vypracovalo technické oddlení
místodržitelství, program pro regulaci pítok stedního Labe až k Mlníku
a horní Vltavy až k Budjovicím technické oddlení zemského výboru.

Až tyto práce budou provedeny, dojde na regulaní program pro ostatní

eské eky.
Také oba pístavy pražské dostávají se v nadjnjší stadium. Pístav

vorový na Smíchov bude již na pesrok dokonen a bude zárove pí-

stavem obchodním a pekladištm, zvláš pro náklady po západní dráze

do Prahy picházející píhodným. U pístavu holešovického nejvtší nesnáz

píisobilo spojení s železnicemi a vystrojení zaízeními pekladními, vci,

z nichž první byly by se jinde chopily samy dráhy a druhi msta. Jenom u nás

nikdo vlastn jako by byl nedvoval rozvoji vodní dopravy k holešovi-

ckému pístavu, a tak ponechán pístav i miliony v nm zakopané po léta

bez všelikého použití.

V Uhrách prohlašují te zase, že prplavy dunajsko-oderský a

dunajsko-labský — ponvadž jsou zákonem již zabezpeeny — nemají pro

n vlastn ceny, nýbrž pouze spojení se západem, tedy s Rýnem. Máme
jim tedy regulovati Dunaj a piplatiti snad Nmecku na prplav dunajsko-

mohanský, jako jsme pro uherské plodiny vystavli dráhu ariberskou ?

!

Jednání prplavní v Rakousku a v Prusku navnadilo i jiné státy.

Ve Francii podána pedloha zákona, kterou se na zlepšení dosavad-

ních cest vodních má vnovati 41 mil., na stavbu nových prplav a

splavnní ek 456 mil. a na pístavy námoní 113 mil. frank. Z pro-

jekt tchto nejelnjší jsou prplav mezi Loirou a Rhonou, se znanými
obtížemi terrainu spojený, o délce 130 km. a stavebním nákladu 110 mil.,

prplav od Marseille ke Rhon o nákladu stavebním 91 "4 mil., pístavy

v Marseille, Xantcs a Dunquerquc o nákladu 34,13 a 26 milion frank,

prplavní spojení msta posléz jmenovMného s prmyslovými a báskými
obvody východofrancouzskými a j. Podmínkou stavby jednotlivých projekt

prplavních jest, že místní interesenti pispjí polovinou stavebního ná-

kladu, zaež jim píslušeti bude právo vybírati poplatky za užívání nových

cest vodních a vyhraditi si vlenou službu na tchto drahách, pokud ne-

bude stavební kapitál umoen. Práce stavební, v tomto zákon uvedené,

mají býti provedeny do 12 let, kterážto lhta pone ovšem teprve po

4 letech, jichž bude vyžadovati ješt provedeni staršího programu sta-

vebního.

Také francouzská pedloha trpí všeobecností, která nedostatkem d-
kladnjších studií se vysvtluje; ovšem naprosté skoro neuritosti, jakou

se vyznamenává vodní zákon rakouský, pedloha francouzská pece ješt

nedosahuje.
*

V Rusku konají se zevrubná studia o spojení moe erného s jeze-

rem Kaspickým. Pvodn myslilo se na krátký prplav mezi Volhou a

Donem, jemuž však vadí vysoké rozvodí. Nyní je v popedí prplav mezi
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moem Chvalinským a Azovským, kde pírodní pekážky jsou znan menší

a možno kde zíditi vodní dráhu i pro lodi moské. Pri^iplav stál by asi 100
milion rubl, roní vydržování a amortisace na 8 mil. rubl. Prplav byl

by zavodiiován svodem pebytených vod z Tereku a Kubán, které z le-

dovc kavkazských ustavin hojnými pítoky jsou zásobovány. Zárovei

zúrodnila by se veliká plocha pdy, která dosud je pouští, a kraje poblíž

obou tok kavkazských byly by zbaveny každoroních zhoubných po-

vodní. —
Prplavu pikládá se význam i strategický i mezinárodn dopravní.

Po obou stranách Kavkazu jsou mezi moem erným a Chvalinským že-

leznice, z nichž Vladikavkazská dokonce o dvojí koleji, což svdí o hoj-

nosti dopravy, zejména z petrolejových zídel podkavkazských. Dále bere

se dosud hlavní ást volžské dopravy proti proudu, smrem k Petrohradu

a jiným pístavm moe baltického, kdežto po proudu plují lodi vtšinou
prázdné. Oekává se tedy novým prplavem další proud dopravy po Volze

dol k pístavm ernomoským.
Vše k vývozu obilí do ciziny, která je mže zaplatiti, zatím co vnit

Rusi co rok zžírá hlad, vtší i menší, dle menší nebo vtší úrody, ale

hlad ustaviný . . .

Nmecká vláda povolila nátlaku veejného mínní i páním obchod-

nických kruh a uveejnila návrh celního tarifu, jak jej vypracovala a spol-

kové rad pedložila.

Osnova celního tarifu nmeckého má rozhodný ráz ochranáský. Ne-

jenom že chrání vysokými cly zemdlství nmecké naproti všeliké konku-

renci, zejm. Ruska i Ameriky, ale také prmysl nmecký pes to, že v po-

sledním tvrtstoletí tak zmohutnl, že soutží s Anglickem na trhu svtovém,

obmyšlen jest celní ochranou ve výši druhdy až neoekávané. Není po-

chyby, že tento sesílený ochranáský smr je do valné míry následkem

stálého a rychlého vzrstání prmyslu amerického spojeného s celní bez-

ohledností Ameriky naproti jejím dodavatelm evropským, i že silná celní

ochrana v Nmecku — na p. i pro chemický prmysl, který v leckterých

smrech jest nejvtší a nejdokonalejší z celého svta— bude také prmy-
slov slabším ostatním státm Evropy pobídkou ke všeobecnému zvyšo-

vání cel prmyslových i agrárních. K ideálu plné volnosti mezinárodního

obchodu mezi státy kulturními, o jakém snili národohospodái éry libera-

listické, je tedy ješt velmi daleko a celní politika posledních desítiletí nás

od nho vlastn vždy více oddaluje.

Celní tarif nmecký jest arci dnes ješt pouze osnovou. Leccos mže
na nm zmniti spolkov^á rada, protože zájmy všech stát nmeckých nejsou

úpln stejné. Sasko na p. má znaný zájem na volnosti pohraniního ob-

chodu se severními echami, stejn jako Pruské horní Slezsko žije z po-

hraniních kraj Cech, Moravy a Slezska rakouského. Na volném co možná
styku s Rakouskem, Itálii a Švýcarskem má zájem Bavorsko a ostatní jiho-

nmecké státy atd.

Také v íšském snmu nmeckém najde návrh celního tarifu veliké

odprce, zejm. v sociálních demokratech, kteí ve vysokých clech agrár-

ních musí spatovati zdražení obživy, zejm. chleba a masa.
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Konen bude pak úkolem celního vyjednávání s cizími státy, pokud
naproti nim pijdou k platnosti vysoké sazby tarifu autonomního, i pokud
a jak budou sníženy pro jejich plodiny a tovary.

Z mnoha položek samých jde ostatn zejm na jevo, že jde o sazby
bojovné a negocianí, které navrhuje osnova tak asi, jako kramá naceuje
zboží, aby mohl potom kupujícímu nco sleviti a pece na nm vytlaiti

více, než kdyby ihned slušnou cenu požádal a dostal. Srovnají-li se pak
tyto oividn pevysoké a celý dovoz druhdy znemožující sazby se statisti-

kou pívozu, snadno se pozná, proti kterým státm ukuta tato zbra pro

budoucí celnpolitická vyjednávání.

A mezi tmito státy jsou ovšem také » spátelené* Rakousko a Itálie

Pi tom ustanovuje osnova celního tarifu, že pro nkteré druhy obilí —
žito, pšenici, jemen a oves —- nesmjí býti celní sazby ani pi smlouvách
s cizími státy sníženy pod jisté minimum, které samo je znan vyšší než

dosavadní tarify smluvené s jinými státy. Na p. inila smluvní položka

dosavadní na žito 3^2 M za metr. cent — nyní nemá se jíti ani ve smlou-

vách pod sazbu 5 M a maximální položka celní na žito iní dokonce 6 M.
Na pšenici bylo dosud clo 3^/,^ M a nyní zvyšuje se nejmén na 5^/., a

po pípad na 6^j^ marek, u jemene má nastati zvj^šení ze 2 nejmén
na 3 a po pípad na 4 marky, u ovsa dokonce ze 2*8 nejmén na 5 a po
pípad na 6 marek.

Toto zvýšení s dosavadních položek, platících naproti státm, s nimiž

byly uzaveny smlouvy obchodní, i pouze na navrhované nyní sazby mini-

mální znamená obtížení nmeckého dovozu v tchto druzích obilí o 60 mil.

marek. Ponvadž pak práv úelem zvýšení cel pívozných jest vlastn
zdražení domácích cen doteného zboží vbec, lze domysliti si, jak ohromné
obtížení znamenají tato vysoká cla agrární pro konsumenty na prospch
ani ne tak všeho rolnictva nmeckého, jako pedevším tch, kteí daleko

více obilin vyrábjí, než sami spotebují, t. j. tedy hlavn velkostatká.

Proti komu namíeno jest zvýšení agrárních celnmeckých ? Rakousko-
Uhersko vyváží do Nmecka skoro výhradn jemen a slad, hlavním doda-

vatelem obilí do Nmec jest Rusko ; za to však siln bylo by stiženo zem-
dlství naše krom ohroženého vývozu sladu též zvýšením cla na dobytek,

maso a vedlejší produkty hospodáství polního. Nemálo má býti též zne-

snadnn pívoz ezaného a vbec zpracovaného díví; nadržoval-li dosavadní

pomr mezi dívím surovým naproti clu na díví zpracované již velice

nmeckému prmyslu devaskému na úkor prmyslu našeho, má býti toto

rozpjetí na prospch vývozu surového díví pro nmecké zpracování ješt

zvýšeno.

Také prmyslová cla nové tarifní osnovy nmecké znamenají v tolika

oborech ohrožení našeho exportu, že nmecké listy prmyslnické mluví

pímo o políku, který bezohledn vmeten byl v tvá zdejším soukmenov-
cm a který stejným prý zpsobem musí býti oplacen. Arci jest veliký

skok mezi celní jednotou, o které ped nedávném tolik bylo napednášeno
v nmecko rakouských korporacích národohospodáských, a mezi prohibi-

tivní tarifní osnovou nmeckou, že lze nevoli nmeckého tisku prmyslni-

ckého snadno pochopiti.

«
NAŠE DOBA. R. VIII., . II. 1901. 20. srpna. 54
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Nco bychom však hned pipojili: Rakousko-Uheisko dováží z N-
mecka znan mén, nežli tam vyváží, v našem exportu zaujímá Nmecko
mnohem vyšší procento, nežli my v exportu nmeckém.

Jeden prospšný úinek lze však pece oekávati od uveejnní ta-

rifní osnovy nmecké pro naše vnitní pomry :
' osnova ukázala Uhrám

hodnotu, jakou má pro uherské rolnické hospodáství otevený trh rakouský,

a posiluje tak postavení Rakouska pi jednání vyrovnávacím — dovedeme-li

toho jen využitkovati.

Brutální vystupování továrníka Brassa proti eské národnosti v Zá-

behu urychlilo zízení eské akciové spolenosti pod názvem »Akciová

tkalcovna v Zábehu* se sídlem v Olomouci. Úelem podniku jest zíditi

v Zábehu samém nebo nejbližším okolí tkalcovskou továrnu pro výrobu

tkanin surových a hotových a píslušenství a obchodovati všemi pedmty
tmito a závod takový najmouti nebo koupiti.

Základní kapitál obnáší 500.000 K v 1000 akciích po 500 K
a mže zvýšen býti vydáním stejných akcií po 500 K o dalších 500.000 K
nebo jeden milion K. Pedstavenstvem spolenosti jest iditelstvo Slenné
valnou hromadou pímo na 4 léta volené, kontrolu správy finanní vede

7-lená rada dozorí, která ve spojení s iditelstvem jakožto širší výbor

usnáší a rozhoduje o veškerých významnjších záležitostech, jako o vtším
nabývání a scizování nemovitostí a uzavírání pi^ijek, rozšíení podniku,

rozmnožování akciového kapitálu, udlení prokury a pod.

Podnik jest úpln na míst a mže prospívati, nehledíc ani k momentu
národnímu. Textilních závod eských je málo a stav textilního prmyslu
celkem není nepíznivý. T.

COCIALNÍ. Pomry úednictva samosprávného — Nedlní klid letní v pražských obcho-
>-^^ dech — Rozmnoženi obvod živnostenské inspekce v Cechách — Pijácký rozpoet Vir-
teraberska.

Strana radikáln-pokroková íiystá pro píští valný sjezd svj pro-

gram, týkající se úednictva státního, samosprávného i soukromého. Pi-

kládali bychom nejvtší dležitost akci pro zlepšení pomr úednictva

obou posledních jmenovaných kategorií. Mniti pomry státní služby je pede-

vším nesnadno; dále stát jevil dosud nejvíce smyslu pro sociální požadavky

svých úedník, kde jsou i nyní nedostatky a nesrovnalosti, dá se jim pomoci

snáze v parlament a skuten pomry státního úednictva v poslední dob
siln se zlepšily a zlepšují. Osobním chikanám mže se úedník vyhnouti,

zažádá-li za pesazení do jiného místa nebo oddlení.

Naproti tomu úednictvo samosprávy — mluvíme o eských pom-
rech — je hotová bída vtšinou po finanní a skoro vesms po sociální

stránce.

Již jmenování : vypíše se konkurs, ale slavný okresní i obecní

výbor si vyhrazuje jmenovati i kandidáta, nemajícího konkursní kvalifikace.

Konkurs je totiž pouze forma na venek pro uchazee pespolní; je-li v mst
domácí synek nebo jiný píslušník, potebující zaopatení, dá mu slavné

zastupitelstvo bez jakékoli kvalifikace pednost ped uchazei sebe zpso-
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bilejšími. A z pespolních nejlépe se doporuují dobí zpváci, hudebníci,

anekdotái atd., a zejména lidé mladší a neženatí (leda by se o nich pe-
slechlo, že jsou již zasnoubeni). Dobrý tenor vás kvalifikuje na místo

editelské pro príimyslový ústav, široká výmluvnost vám pomže k místu

tajemnickému a fod.

Doplkem kvalifikace je vaše politické pesvdení; v tom erno-
žlutém stát mžete být profesorem a úedníkem, tebas jste jako student

úastnil se jakkoliv politického života. Jsou i zde výjimky, ale ídké. Ale

v samospráv mjte nejlepší kvalifikaci, jste na protivné stran politické —
a to vás znií; nebo ona kupuje ne pouze vaši práci, ale vás celého,

i vaše pesvdení

!

A pak musíte se všem vlivným osobnostem pedstavit, vše možné
slibovat, odporuení shánt; jen výjimkou vás jmenují bez osobního ped-
stavení, jen na základ vysvdení, ale sbor takových jest úžasn málo!

Potom vlastní služba a vnjší postavení úedníka samosprávného.

Vedle dobrých stránek znamená samospráva vlastn také panství laických

živl nad živly odborn vzdlanými a panství osobních, strannických a

politických zájm nad pesvdením úedníka jdoucího pesn za pedpisem
zákona a nemajícího soukromých interes na vci, o kterou jde. Sbory

samosprávné, v nichž není druhdy jediného lena, který by ml potebné
vzdlání odborné, rozhodují druhdy o vcech ryze právnických, technických,

lékaských atd. se závidní hodným pesvdením o vlastní neomylnosti.

Poestný živnostník, který by se právem osopil, kdyby mu »neodborník«

chtl pedpisovati, jak šíti rukavici nebo stavti kamna, bez rozpaku »trhá«

starého mstského sekretáe, lékae, inženýra, editele neb profesora mst-
ského ústavu vyuovacího, protože jako obecní starší nebo dokonce mstský
rada rozumí všemu na svt a — protože »my si ho platíme«.

Platí sice obanstvo svými danmi také státní úedníky, ale stát

existuje v myslích našeho obanstva jako mlhavá abstraktní pedstava

ehosi velikého, respekt vzbuzujícího, kdežto o obci ví se, že »to jsme my
sami«. A proto týž obecní výbor, který neúprosn vymáhá pozdravování

u vrbiek u sebe staršího mstského sekretáe, u editele mstské školy atd.

pro sebe a u jeho choti pro svou cho, pokloní se velmi uctiv ped soud-

ním adjunktem nebo i ped mladým konceptním praktikantem u okresního

hejtmanství, protože neví, »zdali ho nebude nkdy potebovat*, protože ten

státní úedník je mu pedstavitelem jakési vyšší moci, kdežto obecního

úedníka, lékae, profesora pokládá jakoby za svého zízence soukromého.

A stejn je s celými ústavy. Zcela jinak hledí naše demokratické

obanstvo na obecní gymnasium a vccla jinak na státní. V jednom mst
je editel státního gymnasia, státní reálky nebo státní emeslnické školy

co do hodnostní tídy bezmála nejvyšším pánem a lenem všech estných

funkcí v obci a okresu, v jiném jest editel stejného, ba snad lepšího ústavu

obecního jako by trpným zlem, a kdyby se kdo odvážil navrhnout jej do

obecní neb okresní representace, ohromil by svou smlostí demokratické ^

duše všech otc msta.
Horší je dále postavení samosprávného úednictva, protože neshodám

s pedstavenými nemže se vyhnouti peložením na jiné místo služební.

Kam úedník zapadl na poátku své kariéry, tam uvázne po celý život,

protože není jednotného statusu úednictva samosprávného ; zemský výbor,

í34*
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pražský magistrát, obecní úady pražských pedmstí a jiných velkých

mst, okresní výbory atd. — každý úad má svj zvláštní úednický status,

tak že není tu naprosto oné jednotnosti, jaká je mezi všemi instancemi

úad státních. Úedníci zemského výboru nejsou bráni z okresních a mst-
ských tajemník a naopak by si koncipista zemského výboru dobe roz-

myslil ucházeti se o místo pi nkterém úad mstském nebo okresním.

Druhá a tetí instance je takto úpln odlouena od první a druhé, od obcí

a okres, úedníci její nemívají z pravidla valného pontí o agend pod-

ízených úad, proti jichž rozhodnutím vyizují rekursy, jimž posílají všeli-

jaké obžníky atd.

A sociáln, opakujeme, upadli-li jste v moc samosprávného tyránka

úednického, jste ztraceni na celý život, nebo nemáte, kam se vrtnout,

a nemáte, ke komu se odvolat. Veejné mínní, tak písné ke správ státní,

pikrývá špatné stránky naší autonomie, pokud špatnost sama násilím ne-

pronikne na povrch.

ervencová naízení pražského místodržitelství naizují pro obchody

v Praze a pedmstích celonedlní klid v letních msících, vyjímajíc pouze

obchody, které výhradn potraviny prodávají. Je smutným znamením pro

eské obchodnictvo, že rázem a ve form neobyejn píkré ozvalo se proti

tomuto sociálnímu požadavku, žádajíc za okamžité úplné odvolání místo-

držitelských naízení, kdežto nmecká grémia si výnosu ani nepovšimla,

pokládajíce jej za další krok k úplnému nedlnímu klidu, prospšnému
obma stranám, zamstnaným jako zamstnavatelm. Práv v minulém ísle

vytkli jsme píbuzný zjev pi nedlním vyuování na školách pokraova-

cích eských s jedné a nmeckých s druhé strany. Nmecké písloví »leben

und leben lassen« je našim lidem peasto cizí; sám žíti nedovedu, proto

a nežije také mj soused, kolega, pomocník. Zloba, závist a pánovitost

jsou charakteristickými známkami peetných našich lidí, i když by jinak

stavli na odiv evangelickou spravedlnost.

Když byl naízen nedlní klid— i nyní ješt jen ástený — u frisí-r,

tvrdili zástupci jejich zcela vážn, že lidé budou choditi s plnovousy, než

by se dali holit v nedli dopoledne nebo dokonce hned v sobotu. A ob-

chodníci tvrdí, že pijdou ve finanní zkázu, bude-li v nedli zaveno —
nikdo nekoupí již kávu, ani cukr, ani okoládu, ani slaneky nebo pep
a nové koení, nebude-li moci do krámu v nedli . . .

V em místodržitelství pochybilo, je rázu pouze formálního : naízení

bylo vydáno v polou sezóny, mlo býti provádno již 48 hodin po svém —
dost nedostateném — vyhlášení, a nejasné znní jeho zavdávalo podnt
k pochybnostem a vyvolalo v záptí vysvtlující doplky.

Stálým — a zejména v poslední výroní zpráv drazn vyteným —
steskm živnostenských inspektor na petížení agendou dostalo se ástené
odpomoci zvýšením potu inspektorských obvod na 25. Zejména v Cechách

zízeny dva nové inspektoráty; Praha obdržela vlastního inspektora pro

svj policejní obvod, kdežto pro ostatní okolí zízen inspektorát nový,

a dále zízen nový obvod se sídlem v Pardubicích, které se vždy více
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kvalifikují na prmyslové centrum eského východu a splavnním Labe
stedního ješt vtšího nabudou významu. Je to také novým píznakem
industrialisace eského východu, pokraující zvolna sice, ale bezpen.

Z 25 živnostenských inspektorát pipadá tedy nyní na echy 9,

na celé ostatní Pedlitavsko 16.

Zajímavou statistiku sestavil Dr. Losch o »pijáckém rozpotu«
V^irtemberska, Losch odhaduje spotebu lihových nápoj ve Virtembersku

za posledních 25 let dohromady na 4 miliardy marek, t. j. asi : jenom
Virtembersko propilo za tvrtstoletí celou ohromnou francouzskou náhradu
válenou z roku 1871. Losch soudí, že asi ti tvrtiny této sumy pipadá
na normální t. j. oprávnný a pirozený »picí« rozpoet a zbývajících

1000 ml. marek na nadbytený rozpoet »pijácký«, a dovozuje, že by se bylo

pro tuto miliardu nalezlo i jiné (rozumnjší) upotebení, že tato miliarda

je nezbytn ztracena a že mla v záptí ješt adu jiných špatných ná-

sledk, které finann nelze pesn v íslicích odhadnouti, ale které jevily

se a dílem ješt se jeví v nákladech nemocnic, káznic, blázinc, úrazoven,

ve V3'^lohách léebních, soudních a j. Za tento nadbyten propitý obnos
by se prý byly mohly zaplatiti veškeré dluhy státu a všech obcí virtember-

ských, za nž se nyní musí platiti úroky, soudcové by byli mli mén
spor k rozhodování, snad i soud nemusilo býti tolik zízeno, nebj^lo by
tolik pibylo blázinc, leckteré dít, nyní ddin zatížené, bylo by zdravjší

a k výdlku zpsobilejší — zkrátka ada dalekosáhlých úink by byla

nastoupila, kdyby obané své kapitály »ukládali« v lihových nápojích

s horlivostí jen o 25*'/p menší.

K jakým vývodm dospla by asi pijácká statistika Cech a Moravy?
V.

*

ŠKOLSKÉ: Vci školské na snmech zemských. — Úprava právního postavení slezského
uitelstva. — Nový disciplinami iád pro uitelstvo moravské. — Zákon o uitelských pen-

sích na snmu dolnorakouském. — Tsnopis na mšf. školách v Horrích Rakousích. — Dva-
cetileté trvání spolku pro eské feriá ni osady. — Prázdninové kursy uitelské. — Feriální
kursy universitní v cizin.

Vedle snmu království eského, který mocným tlakem širší veej-

nosti, zvlášt pak tlakem nacionálních poslanc nmeckých puzen, pijal

konen nový návrh na služné uitelstva, vyhovující jen z ásti spravedlivým

požadavkm uitelstva škol obecných a mšanských, obíral se ze snm
cislajtanských otázkami školskýtni a uitelskými ješt snm slezský, mo-
ravský a dolnorakouský.

Slezský snm pijal dne 17. ervence zákon upravující právní po-

stavení slezského uitelstva. Význam nového zákona slezského teba hle-

dati v tom, že jím bude uitelstvo slezské vymanno z nevolnosti a závislosti

na obecních zastupitelstev a že se mu dá takové právní postavení, jaké

má uitelstvo moravské již od r. 1870 a eské od r. 1873.

Veškerý náklad na zizování a vydržování obecných škol ve Slezsku

uvalen byl na školní obce. Zemský snm povoloval jenom jisté dotace

na platy uitelské a ostatní poteby školské a to jedin v pípadech, kdy

obec nedostatenost svých píjm zcela pesn prokázala. Místo okresních
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školních fond, jaké jsou zavedeny v echách a na Morav, byly dosud
ve Slezsku jen školní fondy místní, spravované jednotlivými obcemi škol-

ními. Dsledkem tohoto zízení bylo, že uitelstvo slezské bylo ustano-

vováno místními školními obcemi, které obsazovaly místa uitelská dle.

jistých pravidel, aniž byly povinny respektovati návrhy místních kolních

rad. Slovem: místní obce školní ve Slezsku mly pi obsazování uitel-

ských míst tutéž kompetenci, jakou mají v echách, na Morav a v jiných

zemích cislajtanských okresní školní rady. Jedin ty obce slezské, které

dožadovaly se jistého zemského píspvku na školy, byly povinny ped-
kládati volbu uitel zemskému výboru, aby ji vyslovením s ní souhlasu

definitivn povil.

Uitelstvo slezské bylo za takovýchto pomr spoleensky závislé na

obanstvu, mezi nímž psobilo. Intelligentní živel v obci byl podízen živlu

mén intelligentnímu a na mnoze i zcela neintelligentnímu, kterýžto fakt

vnjšímu i vnitnímu rozvoji školství byl ovšem velmi na úkor.

Novj^m zákonem slezským vymanno bude uitelstvo slezské ze zá-

vislosti na místních obcích, útvarech to po vtšin velmi zpátenických,

a podízeno bude jako v echách a na Morav okresním školním radám,

složeným již z initel vzdlanjších, pi obsazování uitelských míst spra-

vedlivji si poínajících. V tom teba vidti hlavní význam nov pijatého

zákona o právním postavení slezského uitelstva, který jist prospje roz-

voji eského a polského, dosud ješt velmi zanedbaného školství ve Slezsku.

Nový zákon slezský má ustanovení, na které zvlášt vzhledem k ui-

telstvu eskému teba míti dobrý pozor. Uitelstvo eské ve Slezsku, pod-

ízené dosud pímo místním obcím na mnoze s vtšinou eskou, pejde

po uplatnní nového zákona pímo ve vtší závislost na okresní školní

rady, z nichž touto dobou ani jediná nemá eské vtšiny. Zdvodnna
jest obava — poínáním si nmeckých okresních školních rad v echách
(Liberci a jinde) vi podízenému uitelstvu eskému — že také neeské

vtšiny okresních školních rad ve Slezsku, zvlášt pak okresní hejtmane

a inspektoi budou asto init nátlak na eské uitele, horlivji ve veejném

život psobící. Vláda, kardinál Kopp a nmecké vtšiny slezského snmu
proto již s drazem postaraly se o to, aby nový zákon umožoval uitele

bu disciplinárn, nebo ze služebních ohled pesazovati na jiná místa.

Proti tomuto ustanovení zákona uitelstvo slezské marn se bránilo. Vláda

uinila podmínkou, že jen tehdy pedloží pijatý zákon k sankci, bude-li

jeho § 19. stanovící pekládání uitelstva ze služebních nebo disciplinárních

píin, nezmnn pijat. Ku pijatému § 19. pijat dodatek, stanovící,

aby se uiteli peloženému oznámily dvody jeho pesazení.

Nov pijatý zákon na úpravu právních pomr pinese uitelstvu

slezskému neodvislost od místních obecních initel a tím, že služné jeho

vypláceno bude z okresních školních fond, jakousi pravidelnost vyplácení

služného. Dosud obce slezské uitelstvu služné na mnoze až po nkolika

msících vyplácely. Nebezpeím nového zákona, která teba hledati v pímé

odvislosti od okresních školních rad s rozhodujícími vtšinami nmeckými
a v pesazování uitelstva z dvod služebních i disciplinárních bude

muset eské uitelstvo ve Slezsku elit rozvahou a promyšleným postupem.

Vybere si zajisté innost a zpsob innosti ve škole i mimo školu takový,

aby byl ve shod se situací novým zákonem utvoenou. Rozvážným cho-
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váním svým nedá úadm do rukou právo na používání § 19., stanovícího

výše uvedená pesazování.

Zemský snm moravský pinesl uitelstvu nový ád disciplinární,

mnící zastaralého svého pedchdce z roku 1870. Nový tento ád disci-

plinární rozeznává dva druhy trest a to poádených a disciplinárních,

které ukládány budou dle povahy porušování povinnosti.

Nepatrnjší porušování povinnosti, proti kterým nestailo by napo-
menutí správce školy nebo okresního inspektora školního trestáno bude
dtkou. Poádení tento trest ukládati povinna bude okresní školní rada,

poskytujíc ped trestním nálezem obvinnému dostatenou píležitost k ospra-

vedlnní. Proti udlené dtce podati lze do 14 dn stížnost jedin u zem.
školní rady. Další poad práva se pi dtce nepipustí.

K disciplinárním trestm nový ád poítá : a) výtku, b) penžité
pokuty v pípadech opakování zvyšující se od 10 K až do 10"/^ základ-

ního služného (t. j. až do 200 K), c) pesazení na jiné místo, aniž se

stane ujma v dchodech, d) pesazení na jiné místo s penžitou pokutou
až do IO^^Iq základního služného, e) odejmutí funkce editele, naduitele

nebo ídícího školy, f) trvalé pesazení na odpoinek, g) propuštní ze

služebního místa, h) propuštní ze školní služby vbec. Disciplinární

tresty tyto ukládati budou disciplinární sbory (senáty) u zemské školní

rady dosazené.

Výtka jako nejmenší trest disciplinární udluje se vždy písemn a má
obsahovati výhržku na písnjší zakroení pro pípad, že by porušení

povinnosti se opakovalo.

Penžní pokuty, od 50 K poínaje, mohou býti v msíních lhtách
spláceny a plynou do pensijního fondu. Funkce editel, naduitel a í-

dících školy odejímá se tak, že se zárove ustanoví zmna služebního ádu.
Disciplinární sbory nejsou pi ukládání trest disciplinárních vázány

stupovitým postupem tresi. Nejtžším trestem propuštní ze služby školní

bez nárok na pensi mže býti osoba uitelská jedin tehdy stížená, když
pes to, že již alespo jedním trestem disciplinárním byla stížená, na novo

se dopustí závažného porušení úedních povinností.

Ze školní služby mže býti vyuující osoba ihned a bez nálezu disci-

plinárního propuštna, když proti ní byl vynesen takový právn platný

rozsudek soudu trestního, který má za následek vylouení z práva volitel-

nosti do zastupitelstva obecního.

Každé propuštní ze služby školní oznámí se ministerstvu vyuování,

které to sdlí všem zemským školním úadm.
Disciplinární, právoplatn uložené tresty budou zanášeny do osobních

výkaz vyuujících osob a z nich vymazovány po tíletém bezúhonném

chování se provinivších, ode dne, kdo tresty platnositi nabyly. Vyuující

osoby mají o tomto vymazání trest disciplinárních z výkaz osobních

býti uvdomovány.
Osobám pesazeným z trestu má býti po tíleté bezvadné psobnosti

pro pítomné místo vydán nový dekret, v nmž slova »z trestu « nemají

býti obsažena.

Nový disciplinární ád pro uitelstvo moravské k šanci pedložený

a ve mnohém smru nevyhovuje tužbám uitelským, znamená pece proti

ádu starému znaný pokrok, jsa dalším stupnm k žádoucímu uvolnní
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uitelstva, na nž dosud doléhá tíha nynjšího byrokraticky klerikálního

systému školského. Krutý trest odejímaní kvinkvenálek, který i v pi^ijatém

novém návrhu na služné uitelstva v echách a to na dobu až tí let je

zaveden nový ád disciplinární pro uitelstvo moravské již neobsahuje.

Zemský snm dolnorakouský pijal v posledním zasedání pedlohu
zákona* o uitelských pensích, která proti novým ustanovením zákon i

o služném uitelstva v Cechách znamená opt znaný pokrok k lepšímu.

Uitel v Dolních Rakousích bude míti právo na pensi, když nezavinnou
nemocí nebo úrazem stal se ku práci neschopným a to již po 5 letech

od zkoušky uitelské zpsobilosti. (V Cechách až po 10 letech). Poátení
pense musí se rovnali 40"/^) roního služného, nejmén však 800 K ron.
Vdovská pense v Dolních Rakousích dosud jedné tetin služného se ro-

vnající vzroste na 40"/,,, a nesmí pod 600 K ron klesnouti. Píspvky
na vychování dtí po uitelích budou placeny až do 24. roku vku dítte.

V Cechách vyplácejí se píspvky na dti jenom do 18. roku a po uplatnní
nového zákona budou placeny jenom do 20. roku. Poslanec kesansko-
sociální Gregorig navrhl pi rokování, aby se provdání uitelky považovalo

jako v Cechách za dobrovolné vzdání se služby. Místodržitel poukázal

pi tom na fakt, že provdané uitelky zastávají úad uitelský velmi piln
a že jako matky osvdují velikou péi o svené dítky, naež návrh

posl. Gregoriga zamítnut. Coelibát uitelek zstane opt jenom v echách
v platnosti.

Hornorakouský snm vyzval dne 20. ervna zemský výbor, aby se

zemskou školní radou se dorozuml o zavedení tsnopisu, jako nepovin-

ného pedmtu do škol mšanských. Je teba, aby také v eských m-
šanských školách byla žactvu poskytována píležitost nauiti se stenografii,

jako potebnému a praktickému doplku psaní.

V dob prázdninové nebude nevhodným vzpomenouti na tchto

místech filantropického spolku pro eské feriální osady, který již dvacátým
rokem zdárn plní své poslání. Zakladatelem eských osad feriálních jest

nedávno zemelý pražský léka dr. Medal. Vzorem byl mu lidumilný

švýcarský fará Walter Bion v Curychu, který od roku 1876, každoron
vypravoval z Curychu dtskou feriální osadu do krásných a zdravých

hor appenzelských. Zakladateli eských feriálních osad podailo se již

roku 1882. vypraviti družinu 48 dítek pražských ku tynedlnímu pobytu

na zdravý vzduch venkovský. Zdravotní výsledek u dítek z prázdnin se

vracejících byl skvlý. Dti osmahly, sesílily, na váze jim mnoho pibylo.

Druhého roku sebráno ve prospch lidumilného zízení již 3.453 zl.,

tak že bylo možno vypraviti již 322 dítek Tetího roku pak pijal usta-

novený již spolek 8.668 zl. a vypravil 389 dítek. Neúnavnou inností do-

vedl dr. V. Medal získati pro eské feriální osady mnoho píznivc, což

další rozvoj a rozkvt spolku umožnilo. Pro pstouny a pstounky osad

feriálních poádal zakladatel odborné pednášky, v nichž pouoval, kterak

jest si poínati v pípadech náhlých onemocnní dtí a pod. Opatil jed-

notlivé kolonie píruními lékárnikami.

Loského roku vypravil spolek 450 dítek na osady. V díví kolonii

v Cerekvici u Hoic vystídalo se ve dvou frekvencích tynedlních 90 dívek,

v Renov rovnž 00 dívek, v Mezíí 91 hoch, v Navarov 84 hoši,

v Chotouni u Jílového 73 hoch. Z tchto bylo 162 dítek emeslník,
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1 1 1 dítek sluh, sklepník, koí, školník, zízenc dráhy, pošty a po-

travní dan, 53 dítek živnostník, 19 dítek švadlen, žehlíek, hospody,
60 sirotk, 32 dítek úedník ze škol obecných, mšanských a nižších

stedních. V posledních tech letech vypravuje spolek cestovní kolonii, íta-

jící 15 studujících, která v dob 14denní za vedení obezelého turisty pro-

hlédne kus vlasti. Pedagogický dozor každé kolonie svuje spolek tem
uitelm nebo uitelkám a hospodyni.

Ve správním roce 1900 vydal spolek 40.634-98 K a pijal 41.137-98 K.

Vydání kryje se subvencemi, a to zemskou v obnosu 800 K a msta Prahy

v obnosu 600 K, dále dary okresních zastupitelstev, penžních ústav,

píspvky len, povolenými sbírkami ve školách, legáty a pod. Velkým
zdrojem píjm je každoron poádaná slavnost feriálních osad. Kapsa e-
ského lovka nejochotnji se ve prospch filantropických snah otevírá pi

slavnostech.

Vedle Prahy vysílají na venek dti z obecných, mšanských a stedních

škol ješt msta : Víde, Brno, Lvov. Vydání zvyšuje se pílišn jízdným na

drahách. Je záhodno, aby dráhy rakouské filantropické snahy podporovaly

dopravováním dtí na kolonie zdarma, jako to iní dráhy švýcarské a jiné.

Dosud tak uinila jedin severní dráha kolonistm brnnským.

Prázdninová doba bývá vhodná k poádání zvláštních kurs pro ui-

telstvo, které vedle universitních extensí prospšn psobí. Pi státních

prmyslových školách poádány jsou kursy pro uitelstvo pokraovacích

škol prmyslových, pi obchodních akademiích kursy pro uitelstvo pokra-

ovacích škol obchodních (letos na p. pi obchodní škole v Chrudimi),

pi stedních školách hospodáských kursy pro uitelstvo pokraovacích

škol obchodních.

Vídeští docenti uvolili se letos uspoádati universitní extensi pro

uitelstvo ve Wolfsbergu v Korutanech, kde bohatá píroda poskytne pí-

ležitost k pírodovdeckým exkursím. Je to šastný pokus spojiti velmi

vhodn vdecké poznávání pírodní s prázdninovým oberstvením v krásném

pírodním okolí.

V posledních letech poádá universita v Helsingforsu o prázdninách

universitní extensi, hlavn pro uitelstvo škol obecných. Pednáší se tu

o finské ei spisovné, z oboru geografie, zdravovdy, národohospodáství

a mn. j

Nejoblíbenjšími staly se feriální kursy pro vzdlání v moderních

jazycích. Jsou to zvlášt prázdninové kursy moderní franiny, které na

universitách švýcarských (v Ženev, Lausannu, Neuchatelu) a francouzských

(v Paíži, Nancy a j.) bývají velmi hojn navštvovány posluchai univer-

sitními, uiteli škol stedních, obecných, jakož i interesenty jiného povo-

lání, kteí vážnjšímu studiu jazyka francouzského vnovati se chtjí. Kursy

franiny bývají nkde ty-, jinde šestinedlní. V Ženev na p. trvá le-

tošní kurs od 16. ervence do 28. srpna. Pednášky a cviení konají se

tu denn mimo sobotu, kdy bývají projektovány z pravidla výlety za úe-

lem zdokonalení se v bžné konversaci. Letos pednáší se na p. v Ženev

o divadle XIX. století, o francouzských moralistech, pstuje se analytická

etba, pi níž poznává se sloh, zvláštnosti ei atd., zavádjí se cviení

enická a rozhovory o vybraných thematech, vykládá se o method vy-



uování franiny, francouzské skladb, psychologii a pedagogice — tedy

program velmi bohatý. Zápisné iní 40 frank.

Z jiných universitních kurs franiny tší se hojné úasti kursy

paížské, které od roku 1894 péí »Alliance fran9aise« jsou zízeny. Mezi

feriálními kursy anglickými vynikají v první ad kursy poádané na uni-

versit v Oxfort. Pednášky o anglické ei a literatue, z pedagogiky a

pírodních vd spojovány bývají vhodn s pracemi v laboratoích, s vy-

cházkami, s nezávaznými rozhovory. Z nmeckých universitních kurs
prázdninových tší se velké návštv kursy v Greifswaid, na nichž pi-

hlíží se se zvláštním zetelem k tm, kteí v nmecké ei zdokonaliti

se chtjí. — rt ~

T ITERÁRNÍ A UMLECKÉ.
Machar: Alois Jirásek.

Z politické literaturj': Výbor z politických eí a úvah dra Karla Sladkovského — Ad. Srb:
Politické djiny národa eského od roku 1861 — Dr. Zd. \'. Tobolka: Slovanský sjezd v Praze
roku 1848 — Karla Havlíka Borovského Politické Spisy — Prof. Jos. 'Ihoraayer: Vliv civí-
lisace na nervy lovkovy.

Alois Jirásek.

Padesát rok života, ticet rok neúnavné práce pedstavuje dnes

toto jméno.

Jsou dv kategorie jubilant v naší literární obci. Ti jedni byli

ním kdysi, za dn dávných napsali njakou i nkolik dobrých knih,

a talent jejich vyschl ; ze zvyku však i hnáni pomry životními produkují

dále, ale nikdo není chtivým toho podzimního ovoce, nikdo ho také ne-

eká, nikdo není pekvapen. Cas od asu sbubnují mu bližší pátelé

jubileum, napíší feuilletony pod áru denních list, a tu se doví obecenstvo

ady titul knih, životopisných dat a jiných vcí — potom je zase deset

rok pokoj. A ta ubohá živá literární mrtvola vlee schlíplá kídla s vy-

trhanými brky prachem životní cesty tiše dále.

Ti druzí — ale eknu hned jméno: Neruda. Radu let se probíjel

zneuznáním a lhostejností. Potom ho zaali jmenovat s akcentem. Mohl

jet klidn ujetou cestou jako miláek toucího obecenstva. Vidíme však,

že pibýváním let rostla síla jeho, která si kladla každou novou knihou

nové cíle a stoupala stále výš. Když mu bylo padesát rok, žasli jsme:

Jakže, už padesát? — Když ho sklátila smrt, stál u »Zpv páteních*,

vrcholu své poesie. Jeho vzestup nebyl žádným fenomenálním letem, byly

to tžké vážné kroky stoupajícího giganta, jenž sázel balvany na balvany,

až vzrostla hora.

K této kategorii pracovník vzestupujících náleží Alois Jirásek.

Roku 1871. vystoupil poprvé ve Svtozoru básní »Žena podloud-

níkova«. Básnmi zaínalo tehdy mnoho lidí, probírejte jen ty staré naše

asopisy : bývalý primátor Prahy dr. Sole, Excellencpán J. Kaizl, Jaromír

elakovský, dr. Engel (vydal docela knihu, kterou mu, myslím, dr. Ed.

Grégr tuze strhal) — jako komická pohádka jsou dávní osudové mnohých
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nynjších výteník ! Jirásek psal básn po nkolik rok, Svtozor v dalších

ronících, Lumír a njaké Almanachy pinesly je, poctivé ujrnmné verše,

v nichž lovk chválí víc srdce autorovo než poesii. Rokem 1872. zaíná
však už jeho prosa, zprvu drobné obrázky, typy, píbhy vypravované

prostým povídkáským stilem, pozdji se rozvíjí dj, roste poet jednajících

osob, naskýtají se zápletky a konflikty — vznikají novely a romány:

»Skaláci«, »Na dvoe vévodském«, »Filosofská historie«, »U rytí«, »Ráj

svta«, »Poklad«. Tyto práce vynesly Jiráskovi titul »oblíbeného povídkae*
a založily jeho popularitu v nejširších vrstvách tenástva, nebo v nich

našlo vše, eho požaduje: zajímavý a napínavý dj, vypravovaný teple

a upímn, przraný sloh, demokratické a eské stanovisko autorovo a nade

vším neúprosný morální zákon, jenž dobré odmuje a zlé tresce. Tyto

knihy znaí vrchol t. zv. lidového tení, metu, k níž cílili Jan z Hvzdy,
Chocholoušek, Ehrenberger a jiní, a kam dospli vedle Jiráska Bohumil

Havlasa svým románem »V družin dobrodruha krále« a Beneš Tebízský

nkterými svými pracemi. Lyrická pathetinost a sentimentálnost uinila

Tebízského s poátku let osmdesátých vážným riválem tvrdšího a muž-

njšího Jiráska, a karakteristický náek r. 1884, jenž se u nás strhne

nad smrtí každého jen trochu vynikajícího lovka, zdál se piznávati primát

Benešovu dílu vbec. Však práv v tom ase ležela ped Jiráskem nová

meta a prvý veliký krok byl k ní uinn. Historický realismus a »Pso-

hlavci«. V nkolika pracích vylíil již Jirásek vzpouru robotujícího lidu

proti pánm, zde popsal zápas Chod se šlechticem o dávná privilegia.

Dív, než psal, studoval e, místa, kroje a zvj'ky toho lidu, dlal si po-

známky dle methody realist, a vyšla kniha, v níž žijí lidé dávno zemelí

a pece tak blízcí a srozumitelní, z níž zapadlá doba vyvstává ped vašima

oima, a není vám podivnou a nejasnou, kniha umlecká, istá a vzácná.

A udlala, co takové knihy dlávají : postavu zapomenutého, neznámého

chodského sedláka ovila gloriolou a uinila jej svatým muenníkem celému

národu.
*

Trojím smrem v látce nese se tato nová innost Jiráskova : historie,

poátky našeho obrození a tradice rodného kraje. Mezi nimi ovšem vinou

se a asto je spojují ady drobnjších prací, novel, obrázk, typ, scén,

z nichž nejedná jest kabinetním kouskem eské prosy vbec.

»Mezi proudy* byla nazvána série knih, která mla obsahovati dobu

husitskou od prvých poátk až k bitv lipanské. Ale dovedena byla jen

»Do tí hlas«. Kutnohorského dekretu krále Václava. Byla to lhostejnost

a nevšímavost obecenstva i kritiky, které nemohly si jaksi zvyknout na

novou tvánost »oblíbeného povídkáe«, ale ješt více pímé denunciantství

klerikálních slídi (autor jest gymnasiálním profesorem!), které mu vy-

razily péro z ruky. ím ta série mohla být, ukazuje zmínný zaátek,

jakož i kniha »Proti všem«, ást z pokraování celého cyklu, kterou autor

ješt provedl a jíž se se svou myšlenkou rozlouil. Tam žije Praha a Cechy

na sklonku trnáctého a v zaátku patpáctého století: dvr kiále Václava,

spory s arcibiskupem, mládí Žižkovo na jihu ech, mládí Husovo v Praze

a celá legie rzných drobných lidí jako v kaleidoskopu se tu mihotá,

studenti, páni, rytíi, lupii, emeslníci, kat, pátei, mniši, potulné ženy —
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a nad vším tím životem stahují se pomalu erné mraky djin 1< lirozné

boui; zde, v knize »Proti všem«, jest boue v plné síle a sláv nad

echami, blýská se, bije, hmí, ale prsa se šíí, nebo dýcháš istý svží
vzduch, ach, vzduch ten skoro již šest století starý, ale to ti nenapadá . . .

Žijí tu Husité, Tábor, Žižkovi patíš v tvá, jeho hejtmany vidíš, a slavné

bitv na Vítkov hoe jsi pítomen.

S tou slavnou bouí husitskou se tedy Jirásek rozlouil — ale šel

poslouchat pece aspo její poslední rachocení na Slovensko. »Bratrstvo«

zove se trilogie, jejíž prvý díl »Bitva u Luence* jest hotov. Kdo pete
zde vytené knihy, ví hned, co jsem mínil pojmenovav Jiráska vzestupu-

jícím pracovníkem. »Bratrstvo« jest živou plastikou, vrcholem Jiráskova

historického realismu a vrcholem eského historického románu vbec. Po
bitv u Lipan šli bojovníci táborští emeslnit do cizích zemí. Jan Jiskra

z Brandýsa stal se pánem horních Uher ve jménu dítte krále Ladislava.

A v^eši stáli se Slováky v jednom šiku proti starému Huadovi ... Tu
dobu vyvolal autor i penesl tenáe do ní. Nechci plýtvati nadšenými

slovy : když jsem knihu etl, nemohl jsem si pedstavit, že by mohla pijít

jednou od jiného spisovatele práce dokonalejší ve stilu, živosti osob, místa

a doby.

Poátkm našeho obrození vnoval Jirásek cyklus »F. L. Vk«
(4 díly), tradicím rodného kraje kroniku »U nás« (2 díly dosud).

I zde bych musil opakovati slova o živé plastice osob, míst i doby

díl posledních a ukazovati na pokrok proti dílm prvním a jiným pracím

toho druhu. Osoby, které byly díve zkizzované, kreslené jednoduchými

arami, nabývají života, dýchají, mluví a cítí, jinak sice než my, ale my
cítíme, že jenom tak žíti mohly, jak je autor líí, vnikáme v boje jejich,

zápasy, strasti, touhy, porovnáváme boje jejich s boji svými a posíleni

a oištni jaksi hledíme klidn v líc svojim dnm . . .

V tom slavném slova smyslu jest Jirásek uitelem národa . .

Soudíte-li z prací na duši a srdce autorovo, vidíte ji istou, jasnou,

mužnou, optimistickou, zapálenou láskou beze fráze k národu a ei jeho,

a srdce dobré, neznající falše a lsti. Z toho plynou pednosti tvorby jeho,

ale i "vady její. Lahoda, mírnost, osvžení, hrdý vzdor, soucit s potlae-

nými, hnv proti mocným jímají vás; ale proto ten svt jeho bývá asto
také jednostranným až i monotónním : vystupují v nm lidé dobí a plní

ohn pro svatou vc a v nové práci vracívají se vám pod novým jménem
pouze ; knží buditelov bez pohany a stínu, takoví, že se vám až trochu

nadzemskými zdají; situace bývají tu a tam tak osudné, že myslíte, že

jen katastrofa smrti to všecko rozluští — ale dobré srdce autorovo, které

se chví a trpí se svými figurami (cítíte to), nemže se odhodlati, aby jim

dalo zahynouti, vyvede je ze všeho a na vzdor všemu a spojí je — —
cítíte to skoro vždy pi tch panicích a pannách, kteí se do sebe za-

milovali — — jest to sen mého života ísti jednou od Jiráska román bez

milujícího se párku. Jeho zlí lidé jsou zlí skrz na skrz jako Jago, erné duše,

zlosynové, jak v knize stojí — v posledních pracích ovšem xierozdluje svtlo



a slin tak písn, ale snaží se kreslit lidi, jak je život nese. Chtl jsem
íci: tete-li Jiráska, byli jste ve spolenosti vzácného lovka isté duše
a dobrého srdce.

Nezmínil jsem se o jeho pracích dramatických, ale eknu li, že i v tch
se jeví individualita autorova jako v jeho románech, dostaí snad. »Voj-
narka« a »M. D. Rettigová«, první a poslední, podle asu vzato, udrží

se jist na jevišti, i když se budou hráti práce njakého budoucího našeho
Skakespeara.

*

Je to obrovská práce, ped kterou smekáme klobouk v den jubilea

Jiráskova. Z drobného povídkáe vyrostl na velkého umlce, rok od roku,

od práce k práci stoupaje, neúnavn, neúmorn výš a výš. Zasedl na
na jedno z kesel, jež jsou respektovány kde kým: mecenáši, kteí nieho
netou ; našimi vrchními desíti tisíci, kteí ovšem nevdí, píše-li verše i
prosu ; vládou, která dává ády a tituly, ponvadž mecenáši a tch vrchních

deset tisíc toho dotyného respektují; Fr. Zákrejsem, který mu v porot
pikne cenu, protože si myslí, že ti mecenáši, vrchních deset tisíc a vláda

musejí takovým vcem rozumt — — jeden z tch ídkých zjev literár-

ních z tábora našich »starších«, jimž i my mžeme složiti uctivou poklonu.
Machar.

Výbor z politických eí a úvah Dra Karla Sladkov-
ského. Poádá Dr. Servác HeJler. V Praze 1899. ^^. (Sborník spis po-

litických a národohospodáských. III.)

Vydaným výborem prací Sladkovského splatili Mladoeši povinný

dluh svému pednímu politickému uiteli. Bylo dosti divné, že vbec jeho

pracemi ne^ahájili svoji sbírku. V Sladkovském naleznete tvrce mlado-

ešství se všemi jeho pednostmi a jeho chybami v politických názorech.

Sladkovský myšlenkov náležel dob radikálního liberalismu r. 1848. Tehdy
nauil se ctíti a agitovati pro krásná hesla svobody, osvty a rovnopráv-

nosti, která se tak asto ozývají v jeho eech a úvahách, tehdy navykl

si té vášnivé a nadšené opravdovosti za ideály bojovat, která ho nikdy

neopustila. Všeobecné idee, kterými prodchnuty jsou ei a úvahy Sladkov-

ského, snadno poznáte ; jsou to : rovnost, volnost, vydobytá práva svobody

a svdomí, myšlenka, že »jen pravdou mže národ zvítziti a že jen na

pravd má zakládati každý národ budoucnost svou« a »nejmocnéjší initel

vku našeho idea národnostní*. Sladkovský je prodchnut prací za rovnou

všem svobodu obanskou i za úplnou rovnost a svobodu v zízení cír-

kevním, chce svobody politické, úplnou bezpenost osobní, svobodu spol-

ování, svobodný a porotními soudy stežený tisk veejný a to práv tak

vele, jak vele se chlubí nepekonatelnou láskou k vlastnímu svému ná-

rodu. A zeptáte-li se, emu pednost dává, zda národnosti nebo politické

svobod, odpoví vám: »Národnost a politická svoboda jsou nerozluné

a podmiují vzájemn jedna druhou. « Sladkovský nebyl — v tom dnešní

Mladoeši se od nho hodn odchýlili — národní šovinista. Je národnostn



snášelivý. Nejlépe ukázal tuto svoji vlastnost, když hájil (r. 1879) proti

mínní vtšiny pražského obyvatelstva práva pražských Nmc, aby mli
v obecním zastupitelstvu pimený poet zástupc vlastní volbou urených.
wSladkovský, jak samo sebou se rozumí, všude žádá rovnoprávnost národní.

Všichni národové mají míti stejná práva, a proto Sladkovský vystupuje

proti privilegovanému postavení Nmc. A rovnoprávnost národní má míti

na každém míst své sídlo a to dle Sladkovského i u vojska zásada ná-

rodnosti a rovnoprávnosti musí najíti platnosti. S krajany nmeckého ja-

zyka upímn si pál Sladkovský narovnání, ba považoval je za nejnut-

njší poteby státního života. Aby smír mezi echy i Nmci byl docílen,

toužil Sladkovský po upravení jazykových pomr. Sám nevypracoval n-
jaký takový návrh, on chtje ukázati smírnou náladu Nmcm, byl by si

pál, aby Nmci dle své vle návrh jazykový si vypracovali. Sladkovský
však nebyl proti tomu, aby soudní okresy ídily se, pokud možno, dle

národnosti, a aby tam, kde to zempisné pomry pipouštjí, utvoily se

ist nmecké okresy vedle okres ist eských, byl pro zásadu, aby

o jazyku úedník rozhodovala vtšina a na pípadné námitky se stano-

viska státoprávního odpovídal: »Mezi svézákonným a mezi jenom samo-
statným územím národním je velký, nesmírn veliký rozdíl ;« tím vším

ovšem není eeno, že by byl býval pro úplné roztržení zem eské na

dva díly.

Sladkovský stoje na zásad úplné spravedlnosti dsledn stal se za-

stancem pomrného zastoupení. Práce » Výklad voleb zástupc dle práva

a spravedlnosti* (z r. 1875) je nejlepší a nejpromyšlenjší sta Sladkov-

ského. Sladkovský nehlásá zde njakou naprosto novou myšlenku, zavádí

jen do Cech to, emu se zvlášt v literatue anglické nauil, aplikuje

ideu všeobecn známou na pomry eské, odporuuje pro eské pomry
pijetí návrhu pomrného zastoupení, celkem dle Harea, a vidí pro zem
eské v pijetí tom » hlavní základ skuteného provedení rovnoprávnosti

národní«. Bohužel na tuto nejlepší práci Sladkovského jeho žáci velice

brzy zapomnli. Sám vydavatel (Dr. Heller) povzdychl si v úvodu: »Za-

padl takka ve válené vav a vešel v zapomenutí.*

Sladkovský hlásil se k praporu historického státního práva; ale vedle

toho stál, a to o mnohem více, na stanovisku práva pirozeného. V »Hlasu«

r. 1863 napsal tato významná pro nho slova: »Ne mžeme tudíž
výhradn a naprosto zaujímati stanovisko pouze histo-
rické, ponvadž bychom si sami podepsati musili ortel

smrti . . .jenom pokud historické stanovisko shoduje se s mocným
duchem asu nynjšího, bránno musí býti námi co pevný základ, kdežto

v opaném pípad utéci nám se jest k novovkým, vše uchvacujícím

ideám. « Sladkovský vil v nedílnost království eského, uil, že

echy až do r. 1804 se starou íší nmeckou nebyly v jiném spojení

nežli v mezinárodním, a na základ práva, že království eské po vy-

mení nynjší panující rodiny má právo voliti si svobodn svého krále,

dovozoval, že koruna eská je samostatnou, historickou, svéprávnou indi-

viduálností. Pokud se týe nepetržitosti ústavní, tšil se Sladkovský, že

ani uherské zem nemusí se z ní tšiti a zcela po zpsobu advokáta do-

kazoval, že v tom ohledu jsou nám Maai rovni. »Lichost náhledu, psal

r. 1865, jakoby v zemích koruny eské nižádné nemohlo býti ei o ne-
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porušenosti práva ústavního, ponvadž ústavní život v nich pes 200 let

byl zastaven, jeví se však, jak už asto k tomu bylo poukázáno, nej-

patrnji v tom, že ústavnost také v zemích koruny uherské po celých

10 let byla zastavena, že však proto pece nyní obecn již se uznává, žj

další vývoj ústavnosti uherské poíti musí tam, kde ped 10 lety výbojem
byl perušen.

«

Sladkovský odsuzoval postup politiky eské od r. 1848 v otázce

státoprávní. On považoval za chybu, že r. 1848, kdy mlo býti nej-

mocnji hájeno historické právo, dal se Palacký a Rieger strhnouti k my-
šlence »až do rozdlení Cech podle národnosti*, on za politicky pochy-

bené vyhlašoval, že eští poslanci bez odporu vstoupili do íšského snmu.
A jako nové chyby vdcm eské politiky pikládal, že uznali íjnový
diplom, »a i tento diplom choval v sob porušení historické samostatnosti

koruny Ceské«, a že r. 1861 ochotn vstoupili do eského snmu zem-
ského a do íšské rady, »svolaných Schmerlingovými patenty k veliké po-

hrom koruny eské «. A jako cestu rozešení eské otázky Sladkovský

uvádl, po nm tak asto opakovanou vtu, že rozešení eské otázky zá-

visí jen na dorozumní národa s ddiným králem a v narovnání státo-

právním, že eši nemají s nikým jiným na svte co jednat nežli jedin
s korunou. A vdl Sladkovský, že eský snm založen je na oktrojované

ústav, pes to prohlašoval — a to se pozdji také ujalo — že eský
snm pece je vždy jen pda domácí, je pirozené naše zápasišt politické

a snažil se, aby zahájil akci k rozšíení jeho kompetence. A již Sladkovský

to byl, který v boji státoprávním zvykal spoléhati na cizinu. »Evropa,

tak ekl r. 1866, nám dá postavení takové, jakého jsme hodni.«

Sladkovský bojuje za obnovu eského státu, nestál píke proti Ra-

kousku. Hlásil se k myšlence Palackým pronesené, že Rakousko je poli-

tickou nutností. A jako Palacký, tak i Sladkovský po nm opakoval, že

Rakousko musí býti úpln samostatné, výhradn své, ono musí echm
zaruiti samostatnost národní, a musí to býti stát hlásící se k idei národní

rovnoprávnosti. Horuje pro Rakousko, nehoroval tím Sladkovský pro cen-

tralism ; byl stoupencem federalismu a proto si pál, aby zachování íše

Rakouské tak se udalo, že by státní zízení rakouské nepohltilo volnost

a samostatnost rzných národ a zemí, nýbrž že by jednotlivým zemím
neb djepisným skupinám jejich byly zachovány a zarueny starobjdé svo-

body a práva ústavní a všem národm jich individuality. O federativním

programu ml Sladkovský názor, že spoívá ásten na historické pd
a federaci v Rakousku formuloval jako soustavu »takových zízení a ta-

kových pomr právních, jež stejn vyhovují djepisnému vdomí právnímu

rzných království a zemí íše rakouské, jakož i požadavkm jejich ne-

rozluného a nerozdílného mocného svazku*.

Bojem za eský stát byl Sladkovský tak prodchnut, že zapomínal,

pro nj na jiné dležité otázky. On vykl slova: »Díve musíme míti

svj byt, svj stát a potom teprv mžeme se starat o další poteby své,«

kterými k neprospchu národa tak dlouho se ídili Mladoeši.

V Sladkovském vidíme také ochabování sebevdomí a dvry na vlastní

sílu, které se dovolávali Palacký a Havlíek. Sladkovský dovede již sva-

lovati vinu i na nepátele a omlouvati tím chyby vlastních lidí.
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Pokud se týká otázky náboženské, nemá pro ni Sladkovský mnoho
smyslu. V té vci je stoupenec liberaUsmu. Tam, kde mohl nejlépe uká-

zati své názory náboženské, pi pojímání Husí a pi otázce židovské, vy-

hýbá se otázce náboženské a staví se na stanovisko politické svobody
a na stanovisko nacionální. V Husovi vidí muedníka pravdy, ve všem
všudy ale muedníka pesvdení svého, osvoboditele národa svého z okov
nevolnictví duševního, jednoho z nejpednjších a nejvznešenjších bo-

jovník za všeobecnou svobodu lidskou. Židy Sladkovský považuje za po-

litické a národní odprce své, za osoby proti národn smýšlející a proto

je proti nim ; ohledu na jich náboženské vyznání vbec nebral. A liberali-

stické stanovisko Sladkovského v otázce náboženské vystoupne ješt více

v chování se jeho k pravoslaví, k nmuž se klonil ist z dvod poli-

tické taktiky. Litovati jest, že o poslední otázce v projevech Sladkov-

ského ve vyJání p. Dra Hellera není ani slovem zmínka uinna.
Sladkovský je idealista, ví ve vítzství duševní a mravní, žádá, aby

hmotná síla podléhala vždy síle duševní, nerozum aby se podizoval rozumu.
Je muž vysoce charakterní, srdce istého a zaníceného pro ideály lidstva. Po

té stránce své bytosti mohl by všem Cechm býti do dnes krásným vzorem.

Jako eník i jako spisovatel naleží Sladkovský minulosti. Jako ne-

dají se držeti dnes všechny jeho názory politické, tak nedá se držet,

zpsob, jímž mluvil a psal. Sladkovský byl eník hesel, veliký deklamátor,

který hledl více psobiti na cit nežli na rozum; odsud také asté od-

pory i ve vcech dležitjších, jak vidno již z citát zde uvedených. Pi
každé ei jeho namane se nám myšlenka na e agitaní, a agitaci pro

probuzení a otužení národního vdomí vnovány jsou všechny slavnostní

ei Sladkovského. Bohužel tuto mén pknou vlastnost jeho istého cha-

rakteru píliš vypstili jeho žáci.

Výbor eí a úvah Dra Sladkovského, uspoádaný Drem S. Hellerem,

není poízen se snahou, aby Sladkovského okázal v celé jeho innosti,

nýbrž je to spíše výbor se silnou tendencí politick'Hi. Tak vynecháno je

mnoho zajímavého o Sladkovském z r. 1848 (pomr jeho k Havlíkovi),

a i z let pozdjš.ch. Poadatel, jak sám nejednou se piznává, pojal do

svého vydání vtšinou jen to, co do dneška jest z prací Sladkovského

aktuální, to, co bylo »zastaralé«, vynechal. Zmínným stanoviskem

Dra Hellera se také vysvtluje, že v eech i úvahách proložen vytištny

jsou vty, jak je Sladkovský nezdraznil. Dr. Heller ke každé stati Slad-

kovského pidal úvody. Jsou dobré, teba že nkde šel vydavatel až píliš

daleko tím, že doslovn a bez dvod otiskoval císaské patenty (s, 331.)

a p. O nkterých eech Sladkovského (zvlášt eech pi slavnosti) není

udáno, odkud je vzato jich znní, a je to vc pro revisi velice nutná.

Také zdá se nám býti nesprávné, jestliže ei Sladkovského ve snmu oti-

skují se ze souasných novin, místo ze stenografických protokol. K vy-

dání pipojeny jsou: jako úvod Tmv »Dra Karla Sladkovského život,

psobení a význam«, sepsaný a otištný r. 1880 v »Národních Listech«,

a jako doslov sta Nerudova z r, 1880: »Nad rovem Dra Karla Sladkov-

ského*. Nerudova práce do této sbírky právem pojata, ale chybou bylo

otisknouti sta Tmovu jako úvod. rta p, Tmy je dnes zastaralá, vcn
nesprávná a pro svoje strannické tendence a neklidný zpsob psaní od-

puzuje každého jen ponkud kritického tenáe. Zd. V. Tobolka.
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Srb Adolf: Politické djiny národa eského od roku 1 861.
Díl II. Od nastoupení Badeniova do odstoupení Thunova. V Praze 1901. 8".

Kniha p. Srba je práce velice pilná a sáhne po ní každý, kdo se

interesuje o eskou politiku. Ad. Srb svedl v jednu knihu po rznu
roztroušené veejné projevy stran politických, dležité lánky novináské
a výatky z významných brožur a uspoádal je tak, aby pístupny byly

každému vzdlanci. Tím je eeno, že spis p. Srbv více slouží naléhavé

poteb praktické a že posuzovati jej se stanoviska materiálu pro vdce
kriticky pipraveného bylo by proti intencím samého autora. Kniha

p. Srba má název »Politické djiny národa eského*, ale to je název snad

píliš široký. Panu autorovi šlo spíše o to, aby vylíil postavení eských
poslanc k jednotlivým vládám v Rakousku, nežli o vylíení politického

života národa eského v jeho plnosti. Jedin touto snahou dá se vysvtliti,

že o eské Modern (str. 43) psáno je jen v poznámce, podobn jen po-

známka je vnována vzniku strany národn sociální (str. 217), život

v Cechách za výmineného stavu také nalezl místa jen v poznámce (str. 6)

a p. O prvním díle knihy red. Srba bylo napsáno ne jednou, že chvály

pi nm zasluhuje objektivnost. Tato chvála platí o druhém díle také,

ale ne tou mrou jako o díle prvním. Je-li spisovatel až úzkostliv

nestranný vi stran staroeské, mladoeské, stran státoprávn radikální,

radikáln-pokrokové a národn-sociální, nejeví tutéž míru objektivity vi
stran sociáln demokratické (na p. str. 198, 270.) a pak vi Nmcm
(s. 261, 360, 362). Klid vypravování jist také ruší vykiníky, autorem

piinné u nkterých myšlenek politik, zvlášt nmeckých. Nevytýkám,

ale pro další díly sluší v úvahu vzíti, zda by nebylo dobré a praktické,

aby pod jednotlivá záhlaví byly dány chronologické údaje a aby nkteré

akty, pokud jsou v poznámkách, ponechány byly v originále a nebyly

otiskovány v peklade. Vždy i p. Srb, jak patrno z aktu v poznámce na

str. 8. (» nájezd — Vorstoss«), byl nucen ponechati nmecký termin vedle

eského, aby tím smysl netrpl. A pak nemohly by výatky z eí, otištné

dle referát novináských, píšt býti revidovány dle stenografických pro-

tokoll ? Zdenk V. Tobolka.

Dr. Zd. V. Tobolka, Slovanský sjezd v Praze roku 1848.

V novjší literatue historické proniká smr, který chce svými pra-

cemi osvtliti události nám bližší. Pivedly jej jednak rozliné píležitosti

jubilejní (na p. SOleté jubileum r. 1848, lOOleté narozeniny Palackého atd.),

jednak myslím, že se v tom jeví vliv idejí Masarykových. Aspo na spise

p. Tobolkov je tento vliv patrný. Jist na jeho prospch. » Slovanský

sjezd v Praze r. 1848« Dr. Tobolka nezachycuje jen ve vylíení vnjších

událostí, v jeho širokém proudní djovém, nýbrž snaží se vystihnouti

kausální jejich spojení s celým znenáhlým vývojem ideovým, s podkladem

filosofickým. Obšírn zobrazuje v úvodní 1. kapitole » Vývoj myšlenky

slovanské ve vku novém «. Dr. Tobolka vznik myšlenky slovanské vy-

kládá vlivem filosofie francouzské v 18. stol. Toto pojímání zdá se mn
píliš jednostranné. Vznik slovanské myšlenky nedá se redukovati na jedinou

píinu. Filosofie francouzská jist spolupsobila na utváení její, ale jen
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jako jedna z mnohých složek. Pravda je, že pozdjší snahy nacionalistické

rády sáhaly pro své odvodnní k zásadám filosofie francouzské. Ale život

slovanské myšlence podle mého mínní dalo uené bádání 18. stol., urité

smry v nm. Z jednotlivých smr ueného bádání filologického, nábožen-
ského i historického je mn na p. pochopitelný F. Durich, siln již po slo-

vansku i cítící, Dobrovský z první své psobnosti, ale není mn pochopitelný

z francouzské filosofie. Je ješt tchto vliv uených mnoho v slovanském
snažení Jungmannov, Markov i Kollárov; ano bylo trochu pravdy
v »Grenzboten«, když ješt v slovanském sjezdu r. 1848 vidl »výplod
filologické uenosti « (str. 83). Zajímavo je, že u nás Herder je pomrn
dost pozd znám, (jeho kapitolu otiskuje Dobrovský teprv v r. 1806
v Slavín — ne r. 1808. jak psáno na str. 9. —

- tento rok je jen na

obálkovém petisku Slavína); Dobrovský etl jej sám jen asi o 10 let

díve. V slovanské myšlence u nás je až do KoUára mnoho uenosti,

ale málo filosofie o zejména málo politiky.

Slovanský sjezd sám vystihuje spisovatel ve dvou hlavních fásích

v dalších tech kapitolách: »Vznik myšlenky sjezdu slovanského, innost
pípravného výboru; pijetí pozvání k sjezdu slovanskému doma i v cizin«.

Podnt k myšlence pipisuje se hlavn píkladu nmeckému — frankfurtský

parlament — a maarskému hnutí. Druhá ást vyliuje » Slavnostní zahájení

sjezdu. Slovanský sjezd v innosti. « Nesouhlas zpráv, jednostranné po-

suzování a osoování sjezdu i se strany vládní vnutilo spisovateli podrob-

njší vyšetení o »pomru sjezdu slovanského k bouím svatodušním

r. 1848«. Tobolkv »SIovanský sjezd« má pednosti jako jeho ostatní

práce, vnované hnutí v r. 1848: široká znalost literatury píslušné; vedle

toho však horlivé úsilí, využitkovat co možná nejvíce všech pramen
archiválních i soukromé korrespondence posud k tomu úelu nepoužitých.

Pi shledávání jich nešetil asu a práce: dopisoval na všecky strany,

jezdil a pece musel doznati, že mu zstalo mnoho pramen nepístupno.

tená v podrobném obraze Tobolkov o slovanském sjezdu, zachyceném
nejen v celém prbhu událostí, nýbrž pokud možná se všemi význam-
njšími debattami, postrádá zejména nedostatek pozadí: podrobnjší vy-

líení toho, jak se chovala k tomuto inu vláda. To je na jeho obraze temné

místo. Ovšem není to jeho vinou, nýbrž nepístupností pramen. Za to

pokusil se Tobolka vystihnouti strun ono hnutí v r. 1848 u všech

jednotlivých národ slovanských souhrnem, zajisté záslužná to pednost. Na
pedmt svj dívá se s kritickou stízlivostí — asto opravuje dosavadní

nesprávné údaje a mínní — a pece dost asto proniká v díle jeho

velost (na p. str. 99, 101 a j.). Vhodný je pídavek: »0 pramenech
pro sjezd slovanský a boue svatodušní v Praze r. 1848.« Odborného

pracovníka dobe orientuje v pramenech netištných i v píslušné literatue,

kterou Tobolka strun charakterisuje a kritisuje ; laikovi podá hojnou

literaturou, zde z rozliných jazyk snesenou, dobré pontí o tom, jaký

interes svého asu Slovanský sjezd všude budil.

Za nedopatení vytýkáme nesouhlas mezi doslovným znním slov

Stúrových na str. 110 (v pozn.) a mezi vývodem, který z nich iní
spisovatel (str. 111). Tobolka vypravuje, že prý Štúr dobe soudil a po-

znával, že pád Rakouska znamená pád slovanských národností v Rakousku*
(str. 111). Ale protokoU o tchto slovech praví opak toho: »Pádem Ra-
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kouska nepadáme my«. (Slova Štúrova v pozn. str. 110; omyl vznik
snad z chyby tiskové nebo pi opisu na zaátku: »Štúr. Cíl náš ml by
býti zachovati íši rakouskou* m. neml, jak svdí slova následující).

»Slovanským sjezdem« Tobolkovým udlala »Slovanská knihovna*,
redigovaná Ad. erným a vydávaná nákladem F. Šimáka, vážný a dobrý
poátek.

Dr. Zd. V. Tobolka., Karla Havlíka Borovského Politické
Spisy. Díl I.: » Pražské Noviny*. V Pra^e. Nákladem Jana Laichtera.

Zvláštní pitažlivosti a popularit Havlíkov lze piítati, že se

u nho v poslední dob staráme o to, ím jsme povinni všem svým
buditelm : míním soustavné vydávání jejich spis, prací, korespondencí,

osvtlování jejich myšlenek a vystihování jejich psobnosti. Zachytit

Havlíkovu innost publicistickou v úhrnném souboru, toho poteba uznává
se již od dávna. Kniha Masarykova o Havlíková nejvace nám ukázala,

že Havlíkova innost publicistická pro nás dnes nemá jen význam histo-

rický, nýbrž stále ješt hojnou mrou aktuální; jet vzorem poctivého

snažení o povznesení kulturního života eského a eského charakteru

;

vzorem po stránce formální, jak se má psáti i pro nejnižší, mén vzdlané
vrstvy lidové. Masaryk sám byl nucen hojn a obšírn citovati co možná
vlastní slova Havlíkova; byly prameny samy roztroušeny po jeho no-

vinách, nyní vzácných, tenái skoro nepístupných. Zásluhu o to, že se

nám dnes staly pístupnými, má Dr. Zd. Tobolka.

Dovedeme si takovéto práce vážiti, teba že jsme si vdomi, kterak

i pi tak svdomitém sebrání všeho z Pražských Novin, co se jen dalo

zji^iti, zstává stále obraz o žurnalistické innosti Havlíkov kusý.

Vydavatel pojal mezi politické spisj^ Hav-^líkovy nejen významnjší lánky,

nýbrž i drobné zpráviky vnované domácím a zahraniním záležitostem,

polemiky, lokálky, referáty o schzích, žertovné šprýmy atd., tedy pes-
njší stanovisko, nežli bývá pi vydávání politických spis a eí od

jiných našich publicist (Sladkovského, Eima a j,). Ale ovšem, jak

zachytit ostatní — a snad vetší — innost Havlíkovu pi redigování

novin ? Jak podat v souhrnném vydání obraz o redaktorském vedení listu

:

kterak uroval, o em kdo má v nm psáti, eho si všímati v politice

a v žurnálech cizích, jaký návod dával spolupracovníkm, jak mají psáti,

jak píspvky peítal, po pípad upravoval — nkde je to zjevné »po-

známkami redakce«, jež sem správn vydavatel též pojal — zkrátka mnoho,

co nelze zachytiti. Snad pidané faksimile jednoho ísla novin bylo by

aspo takovou názornou pomckou, aby si tená o tom uinil trochu

pontí. Vydavatel ásten pouil o této innosti tenáe v struném úvod,
kde Havlíek v této své innosti je dobe charakterisován — snad by byla

mohla být tato ást obšírnjší. Až budeme mít vydánu úplnou korre-

spondenci Havlíkovu, vnikne nám asi též sem více svtla.

Pi vydávání politických spis Havlíkových Tobolkovi tanul na

mysli širší kruh tenástva, jemuž kniha má býti urena. Stanovisko

pi povaze prací Havlíkových zajisté správné. V tom smyslu zaídil celé

vydání. Velmi vhodn vydavatel pedesílá každému lánku struný úvod,

55*
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dobe pouující o pedmtu, o nmž psal Havlíek. tenái dostává se

tu výkladu vcného, pouení o historickém vývoji otázky, o niž jde,

zkrátka o všem, eho mu k porozumní lánku teba. Nkde jsou pi-
pojeny ješt zvláštní poznámky pod arou k textu Havlíkovu. Dr. Tobolka
jednal zajisté jen v duchu Havlíkov, když svými poznámkami míil na
tenáe nejprostšího. Nkde vj^^davatel vsouvá svou poznámku do po-

známky Havlíkovy (na p, str. 47 a j.); lépe bylo by pidávati je za

poznámku Havlíkovu. Na str. 57. nesprávn opraveno v Havlíkov textu

»podkují« za pvodní » nepodkují*. Naše » podkovat se za nco«
ve smyslu n: nepáti si neho, zamítati, je asi vlivem nminy pvodu
novjšího ; u Havlíka ješt má pvodní význam skuteného dkování.
Ve významných vcech, jako pi polemice s J. Malým o stanovisko

v otázce slovanské, vydavatel otiskuje též lánek odprcv této vci se

týkající, ehož bylo teba k porozumní.
Do I. dílu » Politických spis Havlíkových* zaazeny lánky

z Pražských Novin. Významnjší ást publicistické innosti Havlíkovy
bude pojata v další díly.

Prof. Jos. Thomayer, Vliv civilisace na nervy lovkovy.
e, o tetím sjezde léka a pírodozpytc eských. 1901.

Prof. Thomayer už díve se vyslovil proti mínní, že škola moderní

žactvo uením petžuje a seslabuje, a tento svj názor sevšeobecnl

v úsudek, že »civilisace, duchovní práce, nervy lovka nekazí*. Dkaz:
affekl v kterékoli podob je nejuznanjší píinou nemocí nervových ; avšak

vzdlání, duchovní práce chrání duši davu ped velikým potem perzných
rozilení a znepokojení, tato duše podléhala v dob starší, kdy panovala

hrubá, rozilující povra — tudíž civilisací a jejím pokrokem nervy lov-
kovy nejsou poškozovány.

Prof. Thomayer uznává, že duchovní práce mže škodit chvatností,

pílišnou únavou, rozilením »a podobn* ; ale nemyslí, že tato »emoce

z kulturní práce vznikající*, škodí více než emoce » nevdomého* lovka
^primitivního*.

Tžko pochopit, jak autor mže se spokojovat dkazem tak slabým,

a jak vbec o themat tak vážném dovede promlouvat s takovou, mírn
eeno, nonchalencí. Tato nonchalcnce jeví se pedn v neznání literatury,

jako na p. Vierkaudta (Naturvolker und Kulturvolker, 1896), Schnetze

(Psychologie der Naturvolker, 1900) a pod. spis sociologických a psycho-

logických; tato neznalost jeví se však i v užším oboiu autorov, alespo

nevidt, že by si studiemi spis, jako ni p. Koch Patholog. Minderwertig-

keiten a pod. byl pojmy rozšíil a hlavn upesnil. Možná, že duch velmi

nadaný, eknme skutený veleduch, pouení nepotebuje; avšak v tom

pípad musí se geniálnost jevit pelivostí pozorování, biikostí analyse a

jasností pojm. A toho všeho ve »vlivu civilisace* není.

Všecky pojmy, s kterými autor operuje, jsou nepesný. Co na p.
znamená slovo, že civilisace nerv »nekazí« (»nepoškozuje«)? Co je »ci-

vilisace* ? Autor ji ztotožuje jednou s »duchovní prací «, po druhé se

vzdláním*. Nemusím vykládat, že obsah civilisace takto vystižen není;
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a nebží pouze o duchovní práci a vzdlání, nýbrž o jejich kvale. Stejn
neujasnným je pojem )»affektu«, stotožovaný pravidlem s »rozilením«.

Prof. Thomayer, rozumí se, xaké neuril, od které doby poítá civilisaci.

Uvádí-li na p. píklady neurasthenie z XVIII. stol. — není stol. XVIII. již

civilisaci?

Z domnlého dkazu autorova by vyplývalo, že vývojem civilisace

nervových chorob ubývá, že tedy v dob starší a nejstarší jich bylo po-

mrn více ; avšak autor podává pro starší dobu píklady etnjších e p i-

d e m i c k ý ch hnutí chorobných — to je nco jiného, než dokazuje. A nejsou

podobné epidemie dnes? Je na p. pímo nepochopitelno, jak moderní

psychiatr nemže vidt a pemýšlet o moderní sebevražednosti.

Že by moderní psycholog-psychiatr nepemýšlel o novodobém pessi-

mismu ve filosofii a literatue a jeho symptomatickém významu? Že by
tento psycholog, a psychiatr si neuvdomil, co znamená socialism? Civili-

sace podává tolik píin k rozmanitým rozilením, že referent nepochopuje,

jak autor na to nemohl myslit. Že prý blesk lidi kdysi dsil, dnes blesk

si podmanila fysika Je to pravda všeobecn? Jist ne— jsou jist tisíce

a tisíce lidí, kteí se blesku ješt dnes bojí. Než dejme tomu, že tento

strach je slabší; nemají za to mnozí »vzdlaní« lidé strach ped — bursou

a na burse? Nerozilují se tisíce a tisíce »civilisovanými» pomry hospo-

dáskými vbec?
Všecku tuto nepesnost v pojmech hlavních a detaillech (bez pe-

pínání: kolik odstavc v knížce, tolik chyb, omyl a nemethodickostí) lze

zach3'tit v tchto dvou pojmov úžasn ledabylých antithesách: ». . . v dobách

minulých obestena bývala mysl lovka jedince i davu nepomrn více

rozmanitými úzkostlivými a dsivými pedstavami nežli dnes* — »Není

pochyby, že duše jedince i davu žila na sklonku století devatenáctého ne-

pomrn lépe!« Vbec pak sloh autorv odpovídá obsahu. Je nejasný, ne-

dbalostí nahrazuje lehkost — ve skutenosti je tžkopádný, neprzraný.
M.



ZPRÁVY.

Slovensko. Národní strana slovenská vydala 18. ervna tento vo-
lební program

:

1. Sme za celistvos, nerozdielnos a neodvislos nasej vlasti uhorskej.

2. Ako Slováci žiadame uznanie a urovnoprávnenie slovenského jazyka
v škole, pri sude a pri úradoch, menovite aby 44. z. i. z r. 1868 do
života uvedený bol.

3. Žiadáme revísiu cirkevno-politických zákonov, menovite zrušenie

zákona o bezkonfessionálnosti.

4. Žiadame autonomiu cirkví.

5. Žiadame, aby stát všemožné staral sa o pozdvihnutie rudového
školstva na základoch prirodzených,

6. Žiadame, aby uviedly sa také poriadk^'^ a zákony, ktoré slúžily

by k pozdvihnutiu hospodárstva, malého priemyslu a obchodu
;

preto žia-

dame, aby na našich stranách zakládaly sa potebám obecenstva zodpove-

dajúce hospodáské, priemyselné a obchodné školy na základe ei ma-
terinskej.

7. Sme za to, aby obmedzilo sa svobodné delenie maloroPníckých

majetkov. Zákonom nech urí sa istá minimálná iastka majetku, aká po-

tebná je k živobytiu, a tú že nesvobodno majiteFovi oda, ani ju preda
cestou exekúcie.

8. Žiadame spravedlivjší spósob odanenia, menovite aby bral sa

slušný zetel' na naše menej úrodné kraje.

9. Žiadame regulovanie riek na našich horných stranách.

10. Žiadame dobrý adný poriadok.

1 1

.

Sme za to, aby obmedzila sa svoboda priemyslu preukázaním

schopnosti a aby stát chránil remeselníkov a robotníkov v závode s verko-

kapitálom
;

preto žiadame, aby usporiadaný bol pomr medzi zamestnáva-

tmi a robotníkmi a aby donesené boly zákony na ochranu hmotných,

mravných a zdravotných záujmov robotníkov a ich rodin.

12. Sme za prekazenie každého druhu úžery; sme za to, aby stát

postaral sa pre malého gazdu a remeselníka o laný úvr a aby chudobnj''

Tud dostal v as poteby slušné zamestnanie.

13. Sme za to, aby potravné a výpomocné spolky požívaly ochranu

a podporu státu.

14. Sme za reformu administrácie, ale tak, aby obianstvo zo spolu-

úinkovania vytvoené nebolo.
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15. Sme za autonomiu obcí a okresov.

16. Ziadame zákony na rýchlejšie a lacnejšie prisluhovanie pravdy.

17. Ziadame spravedlivé podelenie volebných okresov, a sme za vše-

obecné direktn volebn právo a za tajné hlasovanie po obciach. .

18. Sme za svobodné právo spolkovitosti a shromažovania.
Tšíme se, že konen vidíme na Slovensku— politický program.

Koncem ervence vyšla brožurka: »Slováci, koho voli?« v níž se

tento program obšírnji vykládá a k volim populárn a srden pro-

mlouvá.

Za to Nar. Noviny jsou poád prázdny; vycházejí i v této dob,
ped volbami, ísla, v nichž se tém nieho o Slovensku nedotete, v nichž

je úvodní lánek zpracován dle cizojazyných denník a v nichž nenajdete

ani dvacet pvodních ádk. Tak se pouuje a rozehívá národ ped
volbami.

Sociální práce student v Upsale.') Dva studentské spolky

university v Upsale postavily se ve službu lidového vzdlání. Verdandi
a Heimdal. Spolek Verdandi, založený r. 1882, tvoící ohnisko radikál-

ního studentského ruchu, poal svou práci v oboru lidového vzdlání

r. 1888 vydáním potu knih pro lid populárn vdeckého obsahu

»Stu d e n t fóre n i n g Verdandis smask ri f t er«. Vodící zásadou za

redakce spis bylo: »Palivá sociální otázka není z rozprav vylouena,
ale nesmí býti pojednávána agitátorsky«. Spolek Heimdal, r. 1891

konservativními studenty založený, následoval píkladu spolku Verdandi
a vydal r. 1893 první sérii knih pro lid »Foreningen Heimdals
Folk skri fte r« obsahu ryze populárn vdeckého. V nakladatelské in-
nosti oba spolky pokraovaly; Verdandi vydal dosud 94, Heimdal
71 ísel. Ron vyjde 8—9 sešit v cen 15— 20 or. Po ustálení této

innosti oba spolky poaly zakládati a vypravovati lidové knihovny.
Tak Verdandi r. 1891 založil v Upsale knihovnu dlnickou, kterou po-

nechal družstvu Upsala arbetare bibliotheks for bund. R. 1896

poato postupovati za podporováním lidových knihoven novou cestou.

Verdandi kupoval knihy antikvárn a nabízel je lidovým knihovnám asi

za tetinu krámské ceny. Tím zpsobem bylo možno založiti za tyi
léta 40 nových knihoven a rozšíiti více nežli 100. Heimdal r. 1896

sestavil vzorný katalog pro švédské lidové knihovny, kterýž obsahoval

výbor ze švédské literatury, nemaje pi tom zetele k možnosti zjednání

knih. Verdandi vstoupil pak ve spojení s vtšími nakladateli, aby do-

sáhl vtší srážky, a pojal do svého katalogu (Student foreningen
Verdandis Folkbibliothekskatalog), poátkem ledna 1900 vy-

daného, toliko takové knihy, které mohl na takový zpsob opatovati

lacino. Také toho píkladu následoval Heimdal. Knihy, zjednané za

eených podmínek až dosud obma spolky, mají krámskou cenu 35.000 K.

Pednášky zdarma Hei mdal zavedl r. 1893. Roku 1899 samého

bylo jich vykonáno 171. innost spolku Verdandi omezovala se po

té stránce na jednotlivé pednášky v dlnických spolcích v Stokholmu

a Upsale. Aby dostaly zdarma asopisy pro ítárnu, kterou chtly zíditi

pro dlníky, dodával nejdíve spolek Heimdal, pak také Verdandi,

*) Upsala Studenternas sociála arbete.
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jistému potu krajinských list lánky obsahu populárn vdeckého. Tím
opateno 25 asopisv. Konen jest ješt pipomenouti veerní zábavy se

zpvem, deklamacemi a pednáškami, které zaizuje spolek H e i m d a 1

zdarma 6 — 7 krát v roce ve venkovských okresích msta. (Dle asop.
Sociál Tidkrift v »Soc. Rundschau « 1901 . 5). kó.

Koovné knihovny v Dánsku. Stát dánský iní pro povznesení

lidového vzdlání pomrn mnohem více nežli kterýkoli spolkový stát

nmecký. Od r. 1874 vláda podporuje výbor na povznesení lidového

vzdlání (Udvalget for Folke oplysnings Fremme) roním píspvkem,
který vzrstal od 3000 korun pozvolna až na 20.000 korun (asi 20.000
našich korun) ron. Výbor, v jehož ele jest od poátku dr. M. Steen-
strup v Kodani, poizuje lidové spisy dílem obsahu zábavného, dílem

pouného a penechává je za polovici nebo za tetinu — ba ástené také

zdarma — spolkm, školám, chudobincm, žalám. Mimo to stát od

r. 1882 poskytuje knihovnám církevních okrsk (Sognebibliotheker) podpory

úhrnem s poátku 6000 korun, od r. 1897 pak 14.000 korun ron.
Podpora ta se rozdluje zvláštním výborem (Statens Komité til Unterstottelse

af Folkebogsamlinger) po ástkách 25— 350 korun. Roku 1899/1900 za-

ídil tento výbor nkolik koovných knihoven (Vandrebogsamlinger). Takovou
knihovnu iní 30— 50 svazk, které se pjí úpln zdarma malým nebo

vznikajícím knihovnám na venkov. (Soustava malých knihoven na ven-

kov má vbec tu nevýhodu, že knihy v knihovnách tch brzy bývají

peteny a zaízení jejich jest pomrn dosti nákladné. Nevýhody tyto se

odklizují soustavou koovných knihoven, které za poslední doby

ujímají se také již v Nmcích. Tak ve Verdenu zemský rada dr. Seifert

již r. 1893 zavedl soustavu tuto v okresu svém. Zídil naped okresní
knihovnu, která pozvolna vzrostla (do r. 1899) na 2500 svazk. Svazky ty

byly r. 1897/8 teny asi 7000krát. Knihy jsou totiž uloženy ve skíních

po 60—90 svazcích. Takové skíky se rozesílají z ústední (okresní)

knihovny na venek. Tak knihy kolují co možno nejvíce). K.



Zjednodušeny'^ pravopis.

Zprávu podava Dr. Ferdinand Jokl.

Vlete r. 1897 podal jsem v asopise Naše Morava (v ísle

ze dne 3. ervence a v následujících íslech) návrh na zjedno-

dušeni a zlidovni eského pravopisu zárove s rozborem všelikích

námitek, které bí se mohli proti zjednodušeni tím neb onim smrem
uvádti.

Hned týden po uveejnni návrhu pinesli Narodni Listy, v ne-

dlní píloze (11. ervence^, z pera pane Ypsilonová rozmarnou
besedu o zjednodušeném pravopise, která však s pedmtem tímto

souvisí jen potud, že vtipný a vinalezavi spisovatel ipern užil

neekané novosti a naprostou nezviklost — každá rozsáhlejší

zmna pravopisná na svém poátku psobí groteskn — obratn
vikoistil k uinum humoristíckim.

Že návrh nebil vipraven do svta tak ledabile a dobrodružn,

abi smíchem — že bí lánek p. Ypsilonuv bil vivolal posmch,
o tom nemže biti ani ei, snad ani o tom, že bí jej bil zamíšlel

vivolatí — opakuji, abi smíchem snad bil mohl biti odbit, toho

dkazem bílo, že souasn s touto besedou a brzo po ní se ozvali

hlásí, které zacházeli s návrhem vážn. Téhož dne as, mluv
povzbudn o návrhu, upozoroval jen na silu zviku, která, jak se

samo sebou rozumí, staví se proti každé novot, i proti novotám

nejlepším; stran úspchu návrhu poznamenal, že zaležeti bude

nejvíce na tom, kolik se najde pro zmnu pizpsobivosti, a najde-li

se ji dosti hned, i po nkolika nebo nkolíknacli teprve letech.

Pro co se jevila úrodnou pda humoristická v onu nedlí,

kdy o návrhu pronikli první zpraví do svta, pro to zplanla už

po trnácti dnech úpln. Skuten, zrovna týden po veselostech

pán Ypsilonovích, zase v nedli, dne 18. ervence 1897, Hlas
Národa otiskl »Navrh« bezmála v celém znni a promluvil o nm
vážn, ba i dosti znanou píze k nmu projevil, vizvav ty, kdo

rozumjí vcí, abi se zabívali Návrhem a vislovíli o nm.

^) Delkovani i árkou i kolekem pestává vbec. Ypsilonovani pouze po

(tvrdém) d, t, n trvá dále; to pamatuj podle jiných dvou ješt zvláštnosti po lychž

tech literách v slabikách: 1. d, t, n; 2. di, ti, ni — obakrat po (mkkém) d, t, n.

NAŠE DOBA. R. VIII., . 12. 1901. 20. záí. 56
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Vizvani neviznlo na prázdno, a po ad zaali se listy vislo-

vovati o návrhu. Naše Doba otiskla daleko pes polovici Návrhu

a ukázala na nm zejména k snaze, zlidoyiti a rozpovšechniti

snadným pravopisem jeden z nejduležitjšich prostedku a pomcek
pi pronikavém lidovém sieni osvty. S hlediska poteb dlnictva

prohlásila Brnnská Rovnost, list strany socialn-demokraticke,

návrh za prakticki. eska Straž ujimala se návrhu horliv.

Brnnská Niva piznala velkou obtiž pravopisu nezjednodušeneho,

ale vislovila se, že zjednodušeny pravopis pece se sotva ujme

a nepemuže pekážek, které pedstavuje sila zviku. Hlidka
nejprve referentski klidn a správn ohlásila obsah Návrhu nkolika

strunými slovi a pipojila potom, že zatim prvnim dojmem bil

smich (pán Ypsilonuv lánek). V oich Osvtinych tato slova

která se sice pravopisu zjednodušeného neujimala ani dost málo

bila bichem proti povinnostem vážného listu, pro nic jiného

než pro to, že Hlidka se nedopustila nesprávnosti a nenavistnosti

Na obranu svou Hlidka nemohla Osvt lepe odpovdti, než že

pišic jen vážn, nemá ve svich sloupcích mista pro legrace.

Kdežto jiné hlasi, tuto uvedené, ozvali se už v ervenc

a v srpnu, Osvta uznala za dobré vitknouti sve stanovisko vi
zjednodušenému pravopisu teprv v zái (1897, str. 951 a 952).

Když už se na Hlidku hnvala Osvta pro nkolik tak

nevinných slov, jak se rozhnvala teprv na mne!

Projev Osvtin bil takovi, že jsem jej, pro jeho neslichanost,

pedevším slovo za slovem vitiskl (»Zjednodušeny pravopis*

str. 11— 14) a potom podrobil dkladné kritice. Po dkladném roz-

boru o patnácti odstavcích, kteí se dotkl každinkeho zahibu vivodu

Osvtinj^ch, napsal jsem tato slova: »Co pinesla Osvta, z toho

bez malá nic nesouvisí s rozborem zjednodušeného pravopisu,

misiím s vcnj^m, važnym rozborem. — Kdybí to, co se te
o zjednodušeném pravopise v Osvt, bilo višlo v list beze vši

osvdené minulosti, bilo bi ode mne nerozumem jen dost málo

si podobných vivodu všímati Tolik jest slov me odpovdi.

Staí snad, abích sml, podle sve vle, píšt odpovídati nebo —
mlením hlasit mluviti pí každém takovém projevu.

«

Osvta sice proti tomuto odsouzení napsala zase nco, ale,

co napsala, je takové, že, kdo si to pete, pochválí mi jen, když

na to ani neodpovídám.

Všechn}'' hlasi, které jsem posud uvedl, a z nichž proti návrhu se

staví jediný hlas Osvtin, jsou posudkí a projeví, pocházející íkaje z po-

vinnosti publicistickévi otázce, která ma zajímavost pro kruhi nejširší.
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Vedle tchto hlasu referentskich objevili se hned pi samém
poátku veejných rozhovoru o zjednodušeni eského pravopisu

a objevovali se také pozdji soukrom i veejn projevi osobni,
které bezdn, z vlastniho popudu, vislovovali souhlas s návrhem,

v nkolika pípadech i tak razný, že se projevoval zrovna pra-

ktickim uživanim návrhu.^)

A tyto bezdné projevi osobního souhlasu jsou mi zárukou

a dokladem, že nejsem osamocen, že jest už vice hlav, které po-

kládají zjednodušeni pravopisu za velmi vaznou a naléhavou po-

tebu, za potebu, jejiž úelnost vidi tak odvodnnu, že nevahaji

ani dost málo prohlásili se za stoupence hnuti, jdoucího za usku-

tenním a provedenim teto potebi pokrokové.

Z ad uitelstva stedoškolského ozval se projev souhlasu

pozdji, teprv koncem r. 1899. asopis Hlidka ve svém sešit

listopadovém r. 1899 pinesla na str. 846—849 projev z pera pana

Fr. V. A útraty, professora tehdy zemské realki v Uherskem

Brod. Pan Autrata, mluv o me brožurce, pravi : »Povšiml jsem

si nkolikastrankoveho pojednáni toho, peetl jeho zajimave vivody

a v misii me navrhl dra Jokla, jimiž chce reformovati naš pravo-

pis, zalíbili se mi. Mohu je všecki podepsati a nelekám se

že za svj podpis budu pikati klatbou te kritiki, která vistoupila

proti dru Joklovi.« Pan F. Autrata piiuje po tchto slovich

šestero poznámek, z nichž prvni žada, aby y vimizel úpln, tedy

i ve slabikách dy ty ny.

Než jsem návrh svj dal na hlas veejnosti, uvažoval jsem

jej obojim smrem — i pokud se tyká ypsilonovani, i pokud se

tyká delkovani — velmi pozorn a se všech stran. Ze jsem po-

mišlel, a to hned nejprve, na uplne odstranni ypsilonu (i v služb

znakovai) rozumi se nejen proto samo sebou, že každému je

toto pomišleni nejvíce na snad, nýbrž krom toho i proto, že z djin

eského a slovenského pravopisu je tento prav pokus Sturuv

obecn znám.

Nerozvažoval jsem jen v misii, nýbrž na podklad hojných

pokusu, které jsem provádl, užívaje pi nich dlouho zpsobu Stu-

rova a pane Autratova. Dlouho ! Tak je tento zpsob každému na

snad, než se pesvdi z e zkušenosti vlastni o jeho neviho-

dach, nejen piseckich a tiskacích, nýbrž i ješt jiných.

Kdo bi misto di, ti, ni chtl s p. Autratou psáti dí, i, i, ml
bi také psáti e, e, e. Ale se stanoviska jak uhlednosti, tak po-

^) Podivno, projevi vichazeli nejprve z ad uitel narodnich, v jednom pi^ipad

také od professora universitniho; uitelstvo stedoškolské pro prvni dobu mlelo úpln.

56*
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hodli a zetelnosti bi se velmi brzo pesvdil, že známi zpsob,
oznaovati mkkost teprv na pismenu sousedním, je pece jen
pohodlnjší a vihodnjši.

Krom tchto pednosti teehnickich, naprosto nepopiratelných,

lze uvésti ješt pednosti pravopisné ve prospch dy, ty, ny. Srov-

name-li tvrdé slabiki de, te, ne s mkkimi dé, té, ne neni možná,
abi nerazila zrovna do oi souhlastnost úpln soumrná pi psáni

slabijí dy, ty, ny a di, ti, ni. V obou pípadech vlastnost souhlaski

— tvrdost, mkkost — dochazi oznaeni teprv na samohlásce

nasledujici.

K pravopisným pednostem oznaováni di a dy zbiva ješt

dodati, že pi tomto oznaováni zjednodušeny pravopis zachovává

vrnost sve povaze vivojne. Nezavadí ani nebivalosti, ani nepináší

novot, nýbrž odstrauje jen zbitenosti, a to v uplnem souhlase

s djinným pravopisným rozvojem.

O všech ostatních pti poznámkách pán Autratovich a o jiných

jeho ješt pipomínkách lze ici, že se vlastn ani zjednodušováni

pravopisu nedotýkají.

Poznamki o j bez teki a ch jednim znakem nemají s pravo-

pisem nic spoleného, jsouce vlastn otázkami techniki psaci a tiskací.

Ze bi ch bil znak složeny z c a. h, nevšimne si nikdo, kdo se ui
psáti, le, je-li na to upozornn, A to proto, že zvukové c a ch

jsou od sebe v eštin, kde c nemá latinského znni k, úpln od-

trženy. Spežka tato nepusobi obtíži, speženost jeji se ani z uve-

dené píiny neiti. A proto, nahrazovati ji, bila bi novota zbitena.

K emu rádi poznámka tvrtá (budeli misto bude- li), pro-

vádí se beztoho dsledn v asopise Osvt. Pro svou osobu pál

bich také tomuto zjednodušeni, ale nepojal jsem ho do návrhu jen

pro to, abi návrh bil ikaje mathematicki omezen. Poznámce šesté

(pidom, vdom) nepikládám pro zjednodušeni dležitosti

praktické, protože* snaze je pochopiti, že pidom jsou dv slova,

než rozlišovati »pi našem dom« (pro sebe) a »pidom« (po-

hromad).

Ostatn neosobuji si pravá o žadne z tchto poznámek roz-

hodovati anebo ji snad urit a konen odmítati. A neni potebí,

abich rozhodoval, protože takové a pemnohé jiné pochibnosti úpln
viluuji ze svého návrhu. Viluuji je, abi bilo o nich slišeno hlasu

co možná nejvíce. V pravopise nejsnáze a nejrichleji se mohou
ujímati jen také zmny, které jsou odvodnny a ureny tak pesn,
že je úpln a naprosto jasno, co a pro to návrh chce.
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Z toho dvodu ve svém návrhu omezil jsem se na to, co jsem

mohl v pesném omezeni a v pisnem odvodnni pedložiti.

Pan Autrata misii dále, že bi bilo úpln zavrhovati mou
methodu, »pimo nov navrhovaným pravopisem cele pojednáni

tisknouti*.

Povaha návrhu je taková, že pro nj neni možná úinnji
vistoupiti než živim konanim. Neni muj návrh toho zpsobu, abi

dával na rozváženou, ma-li se psáti cpusob i zpsob, ma-li se psáti

cbor radji než 5bor. Kdj^bi návrh nco podobného obsahoval, bilo

bi možná psáti o nm po starému.

Zjednodušovaci návrh však je naprosto jinak založen. Prohla-

šuje-li ypsilonovani (rozumj etymologicke) a delkovani za zbite-

nosti, ini tak vi obecenstvu, které, rozumi se samo sebou,

zjednodušovaciho návrhu bi, nevidouc provedeni praktického, jinak

neuvítalo než slovi: »A jen zkusi tak psáti pan navrhovatel, uvidi,

kam dojde, uvidi, kolikrát zabedne v dvojsmislne, ba nesmislne

neuritosti atd. atd. !«

Jaki odpor zrovna ohlušujici bil bi rázem zbiten povstal

proti návrhu, kdybi se bilo nkomu poštstilo vinajiti, že zjedno-

dušeny pravopis se opovažuje psáti tchto sedm, pravím sedm slov:

bílý, bílí, bili, bily, byli, byly, býlí pouze jediným napsáním

»bili«?I Zdaž nebilo rozumné, vasné a pimené na 6. stran

Návrhu zažehnati makav všechny starosti, že bi mohl povstati zmatek ?

To je píina, pro kterou bilo svrchovan potebno, uiniti,

co jsem uinii.

->Tak jak spisek je psán, vinucuje dojem, jakobi novoty tu

zavedené již bili bez podminki diktovaný, « praví p. Autrata. Nikoli,

tohoto dojmu nevinucuje, ani nevzbuzuje. Vždy spisek (str. 8)

praví vislovn : »Navrh nesmi se ukládati jako nco nevihnutelneho,

nýbrž smi se jen dáti na veejný hlas, abi si ho veejnost povšimla

— uzna-li za dobré — po pípad abi o nm rozhodla.« Návrh tedy

vislovn, hned pi první píležitosti, zamezil nepokrit každou možnost

takového vikladu. Vždy návrh se nevnucuje, na to nemá také

pravá; ale uplatuje se, a tím je pvodce jeho svému svdomí po-

vinen, pedkládaje soudu a hlasu veejnému návrh, podle svého

pesvdeni, užitený.

asem nejposlednjší projev ve prospch pravopisu zjedno-

dušeného visel od p. iM. Dan íka, uitele ve Znorovach na Mo-

rav. Projev pán Danikuv (Národ a Škola, 1900, . 15) je ví-

znamny tim, že obsahuje rozbor nejen viuovatelskich, nýbrž i ví-

chovatelskich závad a obtíži na panujícím pravopise.



Pan Daniek je pívržencem pravopisu zjednodušeného roz-

hodným a bezvihradnym, pívržencem nejen theoretickim, nýbrž

také stoupencem praktickim. Ze tak úpln k nmu pilnul, že

zejména v návrhu vidi jen veejné a nelekave prohlášeni toho,

o em také jini bili pesvdeni, jen že si to »nechavali pro sebe«,

že o návrhu vi, že »nevišel z osobni libustki« a že se mnou je

p. Daniek pesvden, že »as k oprav — ja bich ekl k zjedno-

dušeni — je tu,« to všechno je velikou potchou pro mou uzkost-

livost, s kterou jsem uvažoval o návrhu, než jsem jej podal

veejnosti.

V lánku nadepsaném ,Škola obecná a pravopis' (Národ a Škola,

1900 . 15.) pravi p. Daniek: »Žak se sice naui s velkou námahou
uitele pravopisn — jsou ruzne stupn — psáti, ale pravopis tento,

sotva ze školi vijde, zapomene. Je toho píina ve škole, v žáku

nebo zpsobu ueni? — Píinou je pravopis sam. Naš pravopis
je složitý, zabere mnoho asu, nežli se mu dít nauí,

a prakticki vicvik, ten schazi.«

»Muže se nynjší pravopis odvodniti pedagogicki?
Vime, pro po k píšeme jk a ne /? Mžeme na tuto otázku roz-

umným dvodem odpovdti? Jen snad to odpovíme, že

jiní tak ini. Divná to pedagogika. Mlo bi si proto ui-
telstvo všímati oprav pravopisných. Vždy tyto vice

souvisejí se školou než s veejnosti, s lidmi starimi, kteí

znajíce nynjší pravopis misii, že musi takovím biti, jak oni ho

znají.

«

»Pi zavedeni pravopisu zjednodušeného .... bi se nemohla

viskitnouti vitka, že škola nenauí ani pravopisn psáti.

«

»Na stanovisku asopisu Osvty, která pravi, že podobny

pravopis je u každého nedouka, nemžeme stati. Uitel, vichovatel

nemže bití takovim duševním aristokratem jako referent Osvty.

«

»Ma-li se zjednodušeni pravopisu provésti, je teba, abí uitele

sami si ho všímali, samí o nm mluvili, psali a sami ho užívali.

Budou-lí pravopisu zjednodušeného ve svich dopisech, novinách

a asopisech užívati, rozšíí se znalost jeho i jinam. Nápravu

však od jiného ekati nemžeme; lide, kteí dosavadní pravopis

znají a nemaji píležitosti samí jemu ve škole uiti aneb alespo

ono ueni sledovati, jist pravopis mniti nezanou. Zaleží usku-
tenitelnost v tomto smru na uitelích, ktei vidi ono

plane mluvnické a pravopisné pravídlovani, ono zabí-

jeni asu.«
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>Dlnicke listy a jim sympathicke opravu pravopisnou bi

jist — z rzných referátu mžeme to poznati — pijali.*

»Jedna se tu o zlidovni pravopisu.

«

»Až se rozšii známost a uživani pravopisu zjednodušeného

po eské veejnosti, pak nebude moci nikdo proti tomu nic namítati,

abi nebil do škol zaveden.

«

Viskitlo se také (pan dr. Arnošt Kraus v Literarisches

Echo, I. sloupec 386— 387) srovnáni eské pravopisné opravi Do-

brovského ili pravopisu obdobného s opravou Grimmovou pravo-

pisu nmeckého. Vislovuje se tam politováni, že už Dobrovski

nepustil etymologickeho rozdilu mezi y a i, a. oekává se, že »pi

postupujícím lidovni literatury, asi sto let po onom sporu (mezi

ypsilonisty a jotisty), se odváži podle všeho eski pravopis kroku,

kteri se bohužel tenkrát už nestal,

«

Viloživ minni jednotlivcv o pravopise zjednodušeném, povim

ješt, jak po tyech letech se zmnila nálada vi nmu v tisku.

V týchž Nar. Listech, které zjednodušeným pravopisem, pi jeho

prvnim vistoupeni, se vlastn ani nezabivali, p. V. Doubek, mluv
o me ruské uebnici a ítance, piše (24. listop. 1900): »F. Jokl

srdnat podnikl u nas boj za zjednodušeni pravopisu .... Sveraz-

nost, opirajici se o hluboké pemišleni s náležitou vci znalosti, jest

zajisté podstatnou známkou všech pokusu jeho .... V úvodu pan

Jokl razi opt dráhu zamilované sve idei eského pravopisu zjedno-

dušeného, a to zpsobem, kteri svdi o seriosním základ puvodni

mišlenki teto.«

Nejnovji také p. dr. Josef Karásek vzal si píležitost pi

zpráv o me ruské uebnici a cviebnici, abi se vzminil o zjedno-

dušeném pravopise, kterim je psaná nikoli kniha sama — ta je

psaná pro školu a tedy nezjednodušen — nýbrž obširna pedmluva

k ni, urena uitelm a samoukm. V eské revue 1901, na

str. 484 vislovuje se takto: »Dr. Jokl piše pro svou osobu ^) svim

eskim pravopisem. Neoznauje delki a piše y jen tam, kde se te.^)

S poátku nejde to richle, bichom si zvikli na novou orthografii;

jsme lide konservativni. Ale kdybi se pokus jeho ujal, mnoho

1) Vizdvihuji toto svdectvi, že me psáni nevnucuje dojmu, jako bich je

nkomu vnucoval. ^•

*) eeno vlastn nepesn. Ale jsem vden teto nepesnosti proto, že mi

ozejmila vlastnost nezjednodušeneho pravopisu, na kterou je zahodno drazné

upozorniti: že y se piše pouze tam, kde po nm zbila (v pedchozím d, t, n)

stopa posud sluchem postehovaná a kde tedy posud trvá y jako znameni ne-

zmkenosti ped nynjším nikoli ješt ypsilonovim, nýbrž už jotovim znním

samohlaskí. J-



cizinc^) bi se richleji a snaze nauilo eski a stali bi se páteli

našeho národa. Píši to jako stari praeceptor eského jazika.«

Docela jinak ovšem bilo, pokud ješt mnozi mli v erstvé

pa^mti jen Osvtin ortel ze zái r. 1897 a pokud sie známi nebili

ani muj návrh vbec ve svém odvodnni, ani ma odpov na

projev Osvtin zvlášt, ani — po tomto ortelu a pes nj — ve-

ejné projevi osobni ve prospch zjednodušeného pravopisu.

Tenkráte — bilo to 4. února 1898 — asopis »Komenski« svému
tenástvu beze všeho ješt pedkládal tyto slohové perli jemnj^m

vtipem sršiciho svého besedae: »Pravopis na prkénkách Azorovi

budki bil ovšem tyž, jakim piši tito caparti nebo pan doktor Jokl

na Morav.

«

Abich se neprohešil proti úplnosti, oznamuji ješt podle zpravi

otištné vLiterarisches Echo 1. si. 1495, že Aletheia nežada

na usmíeni uraženého ypsilonu nic vice a nic mén, než bai

bil odstrann z úadu uitelského, kdo se dopustil na tomto

pismen takového pikoi. Trestni oznámeni v Aletheii, kterého

— mimochodem eeno — nikdo si nevšiml a ovšem ani nevšimne,

ma mnoho podobi a píbuzenství s humorem onch perel, které

známe z »Komenskeho«,
Dlouho jsem nerozuml a nerozuml tomu, pro se mnozi —

vidim to na nich — boji a ostychaji sve pesvdeni, piznive ná-

vrhu, také bez obalu projeviti. Po onom trestním ohlášeni nedivím

se už ani dost málo teto bázlivosti a nedivim se také, když nkdo
si o návrhu promluví hodn potupn a hodn z visoka. Je-li už

vci trestnou, siiti jen dvody návrhu, rozumi se, nemže biti bez

vihlidki na odmnu, hodn se viznamenati krutým navrhoborstvim

.

Ale, da Buh, pohinou asem i strach ztráty i nadje zisku.

^) Nejen cizinc, nýbrž i samich echu, virostlich nebo zapadlich do prostredi

neeskich, v nichž nemaji ani kdy ani priležitosti. abi si osvojili tak trnité stranki

eského pravopisu. O celém severovichodu naši oblasti jazikove ani zvlášt nemluviin !

/.



Pehled vývoje sociálních djin ruských.

(Dokonení.)

Od té doby je vojsko nejpednjší potebou státní a pohlcuje až

do ty ptin všechny státní píjmy. Akoli stále tížeji tlaí

tento náklad obyvatelstvo, nemá pemna vojska v záptí zmny
ve vší administraci státní, jako to bylo díve. Rusko nestará se od
té doby jenom o své záležitosti, nýbrž vážn ba rozhodn zasahuje

i do záležitostí ostatní Evropy. Poet vojska vykazuje se: za Petra

Vel. bylo 200.000 muž, ku konci vlády Kateiny II. 400.000 m.,

v napoleonských válkách za Alexandra I. 800.000 m., za krymské
války 1,600.000 m. a dnes je pes dva a pl mil. muž.

Všímneme-li si blíže vydání na vojsko a lostvo, vidíme, že

od smrti Petra Vel. kleslo o celých SS^/o- Avšak tato pekvapující

íslice jest pouze zdánliv menší V3^daj ukazující. V té dob po

marných pokusech dlužiti se za hranicí vláda až do r, 1794 zleh-

ovala minci (Petr Vel. o ^
o ceny) a vydala assignace papírové

s nuceným kursem. Teprve Kateina II. zjednala si zahraniní kredit

a hned objevuje se v státním rozpotu úhrada 2"03 mil. r. na úrok,

která za sto let stoupla na 165"66 mil. r., t. j. ze 4-5% na 27'2^i^.

Dnes je státní dluh 4 miliardy r. kov., z nhož pouze malá ástka

pipadá na železnice a poddanství, vše ostatní pohltilo vojsko.

Z toho vidti, že vždy vojsko spotebovalo nejmén ^/^ všech státních

píjm.
Ovšem nutno míti na zeteli, že pi djinném vývoji ruské po-

litiky zahranin, až podnes expansivné, jest vojsko základem a hlavní

potebou státu. Ostatn tím neduhem trpí nejvtší ást Evropy,

a bylo to práv Rusko, které chtlo odpomoci, ale — marn.

Nežli pejdeme dále, všimnmež si ješt tabulky. I vydání na

dvíií' klesá. Vidíme, že za Petra Vel. kleslo vydání skoro na tvrtinu,

kdežto po jeho smrti stouplo více než dvojnásobn, nebo císaovny
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vedly život rozmailý a nákladný. Teprve od dob Alexandra I. po
válkách napoleonských trvale klesá a dnes iní pouze 2-1

"/o- Ovšem
nutno míti na mysli, že v staré dob mnoho vydání, jež dnes patí

eráru, tenkrát uhrazována z fisku, tak že fakticky pomr neklesl,

nýbrž stoupl.

Za to stále stoupá náklad na správufinanní a íšských statk

jednak pirozeným rozvojem hospodáských pomr, zlepšením

správy a sestátnním úad, jež v starších dobách byly neplacené

sice státem, ale obyvatelstvo dvojnásobn muselo jim nahraditi plat

— úplatkem a »dary«.

Civilní správa, soudnictví a osvta v starším stát byly úpln
v podruném tlaku vojenského státu. Na n se dalo, jen co bylo

pro zachování finann vojenských zájm nezbytno. Na správu,

jejíž velkou ást zaujímá policie v rozliné form, ve starém stát

pipadala nepatrná ástka, tak že samospráva mla širokou psobnost

;

ovšem tato samospráva byla všelijak vázaná, tak že nemla oné síly

vývojové jako v Anglii. Soiui rovnž z velké ásti byl ponechán

obyvatelstvu pro ušetení vydání a teprve v nové dob doznal od

Alexandra II. oprav a tím vzrostlo i znanji vydání.

Nejhe na tom byla osvta a kultus, pokud se o n stará

stát. Starý stát se vbec o né nestaral a nieho na n nedal.

Teprve Petr Vel. poal ze státních dchod vydržovati nco Škol

pro výchovu — dstojník a úedník. Pi smrti Alexandra I. spa-

tujeme, že vydání toto nedosahuje (za sto let!) ani 7j7o ^ ^'- ^^^^

je pouze o ^/io7o '^^^^í nežli vydáni na císaský dvr! To mluví

úžasn jasn o nynjších pomrech vzdlanosti obyvatelstva v Rusku,

a vidti, že podnes nepestalo býti státem vojenským, jemuž bží

pouze o poteby státu a nikoli obyvatelstva, i lépe, který dosud

nepoznal, že povznesením obecné vzdlanosti povznáší se hospo-

dáská zdatnost, tou zvyšuje se blahobyt, tím poplatní síla obyva-

telstva a tudíž píjmy státu. Ovšem kde civilní správu vedou vy-

sloužilí generálové, kteí se osvdili výborn jako policejmejsti,

tam musí hospodáská stránka pouze — klesati!

Nejdležitjší stránkou státní správy je politika finanní. To,

co dovedl SuUy ve Francii, dovedlo jen málo státník v jiných

íších. Nebží tu o pouhou poplatní sílu státu, nýbrž, a to na

prvém míst, o sesilování a regulování této poplatní síly. Otevírati

nové prameny bohatství hospodáského — nikoli vymýšleti nové

a nové dan — jest úkolem finanního správce íše. Jest lehí

utahovati daový šroub nežli vymysliti zúroitelná zaízení hospo-

dáská. Vláda, která stará se pouze o své poteby bez ohledu na
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poteby obyvatelstva, podkopává budoucnost íše. Heslo »dan«
bez hesla »blahobyt« je sebevražedné. Blahobj-tem rostou státní

píjmy (dan), umlým vzrstem daní klesá blahobyt a tím i státní

píjmy. Jest velice zajímavo stopovati, byla-li ruská finanní politika

vedena jakoukoli ideou i jen pouze denní potebou. A dále pi-

hlížeti k tomu, jakou mrou spolupsobila ve vývoji sociálních

djin ruských.

Prvotní dávky na dvr knížecí byly pirozen pouze natu-

rální. Zemdlec odevzdával obilí, med, zv, bobry a ryby a to

jak pro knížete tak pro jeho sluhy pi dvoe. Ale již v dob tatarské

nastala podstatná zmna — vznikla poteba penz na zaplacení

poplatku.

Všecky dan a dávky rozdleny na vsi. V každé vsi mir
rozdlí pdu a na každý podíl (ls) pipadne pak stejn platu, jejž

státu však odvádí mir. Dokud jsou platy menší nežli výtžek pdy,
pijímá sedlák i více podíl. Jakmile stát zvýší dan, že pesahují

výtžek z pdy, brání se sedlák pidlování více podíl, a nelze-li

jinak, utee z miru a, ponvadž vládne po ruka, musí ostatní za

nho platit. Vláda majíc v rukou mir nestará se o jednotlivce.

Jednotlivec pak pirozen nemá interesu na stát a jeho potebách,

nebo jest jím pouze utahován, nikoli také chránn. Tento spole-

enský ád jest souhrnný výsledek hospodáského «^rozvoje Ruska

a neúmrného rozvoje jeho státních poteb.

Tato poruná spoutanost všech tvoí thlé spoleenstvo (jaglaja

orgaizacija). Kdy vznikla, nevíme, nacházíme ji již ve zprávách

z nejstarších dob; své vysplé formy nabyla v dob tatarské. Tatai

zavedli stálou da a ji dle svého soupisu vybírali. Po nich to

dlali knížata. Písa zapsal v knihu (danskaja kiga) poplatníky,

rozdlil je na setniny a dal jim v elo setníka. S ním chodil beriiik

(danšik) a vybíral platy. Pebíhání z jedné setniny (jaglaja sotja)

do druhé bylo stíháno tresty. S vývojem a utužováním státní

moci »zdokonalovala« se tato berní soustava. Vznikaly nové dan,

opravy berní nesly se jen snahou po vtším výnosu dávek a tak

podnes ostalo, že rozdlování daní vykonávají v nejvyšší instanci

sami poplatníci. I dje se to tak, že jakákoli da rozvrhne se na

thlé obce (jaglaja obšina) a ty rozdlí ji dle thla (jaglo) a vybí-

rají pak od sedlák.

Za doby tatarské byla daovou jednikou socha^) rovnající

se práci 2— 3 koní; z té platilo se o kop. (= nyní 5 r.). Pozdji

^) Vlastn fluh; pak pozemek pluhem za den zoraný, zde pozemek 2 až 3

pluhy zoraný.
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nastala rznost v rozdílných knížectvích. V moskevském rovnala

se 32 robotníkm. Teprve za Ivana IV. Hrozného nastalo sjedno-

cení. )>Socha« stanovena na 400 dsjatin ^) orné pdy dobré,
500 d. prostední a 600 d. špatné. Vedle toho povoleny //?//()'

i slevy nkterým poplatníkm jako šlecht, klášterm a svobodným
sedlákm (tvrt platu). Soupis platil až do roku 1680, tedy pes
sto let.

V XVI. stol. šlechta se domáhala toho, aby její sedlák neplatil

tolik jako »erný« (svobodný), který platil ze tvrti zorané i »ži-

voucí«, a dosáhla r. 1631, že jim »živoucí tvrt« poítána po 10— 16

selských statcích asi po 4 tvrtích skutených. I platil následkem

toho »erný* sedlák z 1 tvrti jako šlechtic .ze 64 tvrtí. K tomu

pak v stejném pomru meny i nové dan, i vidíme, jak veliké

bemeno uvaleno na »erné« selstvo, které platilo desateronásobn

více nežli šlechta. Selstvo ze stedu a jihu íše utištno rekruto-

váním vojska, na severu zase vtšími danmi. Pi tom však ostal

pece nepomr mezi nimi. Vojenské okresy platily malé dan, ale

nevojenské nebyly osvobozeny od vojenské služby, která se šlechty

víc a více pesunovala se na sedláky zizováním pchoty a stálého

vojska. Tu vláda chopila se v tísni starého prostedku. Da šlecht

zvyšována, výsady její rušeny a pracováno k stejnomrnému zatí-

žení, zvlášt když sedláci nemohouce unésti hrozná bemena houfn

opouštli své statky, ostávší pak za n museli platiti, ale nemohouce

ostávali dlužní. Pi tom vláda nedala sepsati znovu pdu dle fak-

tického stavu, aby se nezmenšily píjmy, nýbrž jen písn pidlo-

vala ornou pdu zoufalému a bídn hynoucímu selstvu. A tu lid

chápal se steré lsti na oklamání státu, tak že v tomto zápase ml
stát vtší škodu, než kdyby spravedliv rozdlil pdu i bemena.

Konen v XVII. stol. za Aleksje Fedorovie došlo k oprav.

Za základ daový vzat dvorec, za cara Fedora pak založeny

»pepisné knihy«, dle nichž rozdleny dan, ale tím novým jménem

zakryt jen starý útisk. Teprve nastalá tíse vládní zpsobila pro-

vedeni reformy : staré dan skoro všechny zrušeny a potebná sum-

ma pak rozdlena na dvorce. Mští a »erní« dvorové platí 80 k.—2 r.,

panští 5 k., duchovní 10 k. a dále 7i6 ^ Vic tvrti obilí, knížecí 'Vis

(celkem panští 5—14 k., knížecí 8—23 k., duchovní 11—33 k.)

a nkteré menší dávky. I tu ostal patrný rozdíl mezi svobodnými

a poddanými sedláky, jen že se ponkud zmenšil. Pes to však lid

*) 400 dsj. osetých, 400 zaoraných a 400 oukorných, tedy pro jednoho sedláka

úhrnem 1200 dsj. pdy.
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utíkal ze statk a podvádl berníky tím, že se nkolik rodin nast-

hovalo do jednoho dv^orce.

Tu Petr Veliký zmnil systém. Ustanovil, aby se platilo z duše

muže i podušné a sice robotník, sedlák, pomšík atd. platí stejn

80 k., jenom »erní« platí ješt 40 k. úroku i nájmu (obrok). Vzorem
bylo Švédsko, avšak reforma neprovedena pesn, forma vybírání

a stanovení poplatk ostala dle starého. Ani »duše« neodpovídaly

skuteným poplatníkm, nebo soupis se obnovoval teprve za

20 let a zmny v té dob nezapisovány. Pak neml Petr ani dost

úedník a zízenc výhercích, tak že zase vypoteny dan pro celé

obce — dle nepesného seznamu »duší« — a ty je rozvrhl}^ na

lsy zabrané dle potu dlných sil jednotlivých rodin.

Ale píjmy státu se tím pece rozmnožily. R. 1680 bylo daní

8-4 mil. r. a r. 1724 již 42-6 mil. r. ; v prvém V3. v druhém \.,

všeho byly pímé dan (nalog). S malými zmnami ostává podušné

do r. 1887, ale stále klesá v pomru k ostatním daním, tak že dnes

tvoí pouze asi desethm všeho rozpotu.

R. 1874 zavedena pozemková da od V4~15 kop. z dsjatiny

pdy, ale neuinila žádnou zmnu v podušné. Snad teprve v bu-

doucnosti bude možno stanoviti da pro každého jednotlivce zvláš

s ohledem na všecky zmny, jimž jeho stav podléhá.

Posud probírali jsme pouze dan zemdlské, pi nichž

bylo možno zcelování a uniformování dle povahy výtžku. Avšak
již v nejstarší dob shledáváme v Rusku ktiýce, jimž nebylo možno
hromadn pedpisovati da, nýbrž dle povahy jeho obchodu a zisku

každému zvlášt.

Nejstarší z tchto plat je trhové (lavonyj obrok), jež bylo

nájmem z místa na trhu. ^) Stejn v nájem (obrok) dávala komora

knížecí rybolov, medové lesy, bobiny a j., jež vbec považovala

za svj majetek. Ovšem ást nájmu pipadala na vydlávanou pdu
a druhá ást pak na promysl.

Da pomrná k dchodu byl t. zv. 5., 10., 15., a 20. peníz

(podchodné)
;
ponvadž však nebylo lze zjistiti u kupc skutený

dchod, byla stanovena summou a rozdlena mezi kupce jako po-

dušné.

Kupci platili podušné i podchodné až do Kateiny II. Tato

císaovna je zrušila a uložila jim da tídní (girdjskaja poda)

a to l7o z hlášeného kapitálu. Za vlastenecké vojny (1812) zvýšena

^) Lávka znaí prvotn lavici, na niž se zboží vykládalo na trhu; v nynjší

ei znaí krám kupecký, penesením vj^^znamu na místo, kam se pozdji lavice

stavlv.
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na 4*757o7 ale brzy zanikla. Tato da byla nepraktická: 1. že

piznání neodpovídalo skutenosti, 2. že z ní vyati mšané a po-

saditi. Proto vystupovali kupci z gild v mšany, ímž vyhnuli se

placení. R. 1824 vláda zamnila tuto da stálým platem zapravo-

vaným pn obdržení svolení k obchodu.

R. 1863 vláda spojila tento plat s podchodným a kupci (tor-

govyje Ij.) platili z místa, továrny a závody z potu dlník, le
vše ostalo na pl cest. Teprve r. 1885 uinn rozhodný krok

k zdanní dchodkovému Bungem, tak že se mlo z istého zisku

z prmyslového zboží platit 3*^/o, zárove pak gildové podniky roz-

vrženy dle gubernií a celkov zdanny; samy pak rozdlovaly mezi

sebou da (raskladonyj nalog). Negildové obchody zdanny r. 1889,

že platily 2°
Iq a ostatní 1*75% istého zisku. Téhož roku zavedena

i aužovní da. Pes odpor státní rady provedena oprava a r. 1893

zvýšena da z velikých podnik na 57o- Dchodkové dan tvoí

asi polovici všech pímých daní.

Vláda asto obcházela zvýšení pímých daní tím, že vybírala

nepímé nedbajíc hlas o jich nespravedlnosti.

Od starodávna bylo to clo, náfojné, Petr Veliký zdanil 5///

(zrušeno 1880), Mikuláš I. tabák a cukr, Alexandr III. petrolej

a sirky. Tento dchod dostihoval poloviny všech píjm.

Z regálií i panovnicích dchod jsou píjmy z ražby penz

a to tím, že cizí mince roztaveny a raženy z nich ruské o nco
dražší. Petr Veliký v tísni penžní zlehil dvojnásob minci a získal

r. 1701 znaný píjem, tak že mohl podporovati nov zízené pošty ^)

a doly. Sem patí i výnos ze státních les a panství, konen
nkteré zvláštní poplatky (pokuty soudní, robotní a j,).

Celkový pomr zdanní jeví se v absolutních íslech takto:

v dopetrovské dob (— 1680) platil jeden obyvatel 1-56 r., na konci

vlády Petrovy (1724) asi 577 r. a nyní asi 8 r,, tak že pomr je

dosti píznivý — u porovnání s jinými velmocemi. A pece ve sku-

tenosti je veliká ást obyvatelstva nQ^omhvnh petizena. Dobrá po-

lovice rolnictva musí platiti více, nežli iní všecek výtžek pdy,

tak že deficit zemdlský musí sedlák nahrazovati výdlkem mimo

roli — prmyslovým. To vidíme zvlášt na severu.

Selské obyvatelstvo musí se následkem této berní soustavy

zabývati domácím prmyslem a prací mimo domov, tak že ruské

kustarstvo není plodem zemdlského života, nýbrž státního dao-

vého tlaku. Z takového tlaku vznikly i mnohé továrny, v nichž

^) Telegraf a železnice zídil Mikuláš I.
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ml býti zamstnán ' sedlák vedle zemdlství, aby tu vydlal po-

tebné peníze na dan. I vidti z toho, že tu nebží dokonce o po-

vznesení zem a obyvatelstva prmyslem, nýbrž pedevším o uschop-

nní jeho platební síly. Odtud ona protekcionáská politika fabriná,

z níž teprve postupem asu pechází se k péi o rozvoj národního

hospodáství, když totiž konen i státní správa poznává úzký vzá-

jemný vztah mezi státní hospodáskou politikou a národním hospo-

dástvím. Že stát je bohat, je-li národ bohat, píliš pomalu chápou

vedoucí kruhy. Nebo finanní politika neprovedla toto správné po-

ntí k dsledkm plodným — snad teprve se zrodí státník, jenž

bude reformátorem íše.

Sociální vývoj národa jest nemálo závislý na soustav, dle

níž spravuje se »íše«, t. j. obyvatelstvo, a to tím více, ím závis-

lejší jsou obyvatelé na vlád. Proto potebí k ucelení obraz do-

savadních pipojiti ješt pehled vývoje íšské správy.

Až do XV. stol. správa zemsliá slouena byla nerozlun
dvorskou. Nejstarší zízení knížecího dvora ruského nelišilo se

mnoho od eského. Úady mají názvy dle místností: komora (kla-

dovaja, kazna), sklep (pogreb), kuchyn (kuchja), konírna (ko-

jusja), psárna (psarja) a ptánišl (pfiij dvo) a dle toho úed-

níci jsou: komorníci (kaznaei), správí (dvoreckie), íšníci, stolníci,

maršálkové (kojušie), psái a sokolníci. V knížecích všech (selo),

župách (volost) a mstech byli zvláštní prikazíci (správci po-

dobní asi našim purkrabím), berníci a písai sbírali a zapi-

sovali dan a dávky (pírodní). Všecka správa soustedna pak na

knížecím dvoe, avšak nemla ani rázu pouze soukromého ani

pouze státního.

Kníže soudil, sbíral dan, vedl války, zavíral mír. Pokud za

nho konali tyto povinnosti jiní, nebyli pouhými sluhy, nýbrž zem-

skými úedníky. Tím záhy poal se dlati rozdíl mezi záležitostmi

pouze knížecími a zemskými. Správu vojenskou, finanní a zahra-

ninou mli na starosti vojenští, dvorští a vyslanetí písai (jak —
jako u nás prvotn knží). Proto píkazy, t. j. poruení tmto pí-

sam, zmnily se v XVI. stol. v trvalé instituce: razrjad, dvorec

a vyslaneky píkaz.

Tak bylo u všech ruských knížat. Když pak Ivan III. a Va-

silij III, sjednotil je v moskevském panství, pevedeny »dvorce«

a »razrjady« do Moskvy s oborem své psobnosti provinciální, ale

podízeny »velkému dvorci* moskevskému. Místo nich do podro-

beného knížectví poslán uáméstník.
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Teprve Ivan IV. provedl reorgariisaci rozlišiv dvr od státu

(fiscus a aerar). Dvorskou správu vedla oprihúna, jíž podízena
knížecí komora z 40 mst, žup a vsí: centrum tvoí »veliký dvo-

rec«. Státní správu vede zemscma. Jí svena finanní správa

(kazna) s centrem ve » velkém prichod«.

Aby »velký prichod* snadnji vedl správu, rozdleny všecky

obce (msta i vsi) v zemi na tyi tvrti se zemským písaem
v ele; byly to: vladimirská, usjužská, haliská a novgorodská.

To však nejsou skutená území uzavená, ani souvislé ásti vbec,
nýbrž do jedné každé tvrti zvláš patily ddiny a msta z nej-

rznjších konc Ruska, tak že nemla žádného styku mezi sebou,

nýbrž pouze každé pro sebe vázáno na Moskvu. To bylo z opa-

trnosti uinno, aby nemohla vzniknouti drobná území a panství

s mocnou úednickou šlechtou. Proto má podnes Rusko význam
pouze jako celek — ne jako na západ jsou íše složeny z moc-

ných ástí. Žádný stát v Evrop neprovedl sk vleji heslo ímské
»rozdl a opanuj« jako Rusko za Ivana IV. Obec k obci nemla
zájm, dobré i zlé picházelo jen od panovníka. Jen tu chápeme

pln ruské písloví : Bh na nebi — car na zemi

!

Jako knížectví byla mechanicky s centrem spojována, zrovna

tak dlo se s nov dobytými krajinami, jimž každé dán zvláštní

úad. Kazanský dvorec ml civilní i vojenskou správu Kázan
a Astrachan, sibiský prikaz spravoval kraje kolem Uralu. Pro

nov založená msta v tchto krajinách zízena vojenská velitelství.

A tak nejvyšší úady nedlily se dle oboru psobnost i,^

nýbrž prost dle území, v nmž vedly správu : finanní, politickou,

soudní a vojenskou; byly to: velký dvorec; vladimirská, usjužská,

haliská a novgorodská tvr a vojenský prikaz. Pi tomto rozdlení

státní správy není divu, že všecko bylo zanedbáváno krom vojen-

ství a financí, všecky ostatní úady byly nedostatený a nemly
váhy. Tak na p. soudy nejsou zvláštním úadem, v Moskv soudí

každý, kdo má jakoukoli moc, a rovnž v kraji, tak že sudí zna-

mená i administrativního úedníka. Jaká byla pak spravedlnost,

to i bez výkladu tená pochopí.

Správa finanní nejširší psobišt mla na severu, kde žili

»ernosošní« sedláci. V XVII. stol. zcentralisována zrušením *tvrtí«

a shrnutím všech píjm z onch kraj do státní pokladny
(bošaja kazna), jež odpovídá nynjšímu ministerstvu financí. Zá-

rove soustedno i vojenství pod ti velitelství i pluky. t.

Novgorod (proti Švédm), Svsk (proti Litv a Polsku) a Blgorod

(proti Krymským Tatarm). Z okolních mst jim pikázáni rekruti

NAŠE DOBA. R. VIII., . 12. 1901. 20. zái. 57
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a dchody na jich vydržování. To však zavinilo zase porušení

finanní správy soustedné nedávno v státní pokladn.

Když nastoupil Petr Veliký, ukázaly se všecky tyto úady
nedostatenými pro jeho dalekosáhlé úmysly. Proto zrušil i finanní

úady i vojenské a podle jednotného plánu zídil (1708— 1712) zcela

nové správní obvody s finann vojenskou správou složené ze sou-

vislého vždy území a nazval je gubernie (Petrohrad, Kiev, Smo-

lensk, Azov, Kaza, Moskva, Archandlsk, Sibi), V nich vedli

správu generálové. Zbytky starých úad íšských rozplynuly se

v moskevské gubernii. Bývalá »duma bojarská* dávno již se ne-

scházela, jen »sjezdy« úednické Petr naizoval. Stedisko vší správy

bylo v senátu, který znenáhla stal se vbec nejvyšším íšským

úadem. Le i tu osvdily se staré neduhy správy ruské : guber-

nátoi nejsouce podízeni písnému dozoru vládli po své vojenské

povaze libovoln a íše zase ztrácela na jednot.

Petr Veliký postehnuv nedostatky nové správy zídil podle

vzoru Švédska v hlavním mst kollegia a v kraji provincie, jež

mly správu finanní, politickou a soudní vedenou placeným úed-

nictvem. Avšak tu zase nebylo dostatek penz na tuto organisaci

a také ne dosti schopných sil, tak že nastalo šetení a omezování,

jež zahubilo všecky dobré stránky tohoto zízení. Proto nástupci

takové úady rušili zavádjíce po starém zpsobu »kanceláe« pro-

vinciální a guberniální. Jediné, co se udrželo, byly kollegie a senát.

Prvé pro svou jednoduchost a schopnost sloužiti centrální vlád,

nebo jejich psobnost byla dle vci ne dle území stanovena. Senát

pak vedl dozor nad nimi (mimo vojenskou, námoní a zahraniní)

a prostedkoval mezi nimi a císaským dvorem.

A tak vidíme, že prvotní mechanické zízení státní za Ivana IV.

pešlo v systém po výtce finanní, jenž se pak rozdvojil na vojenství

a finance zcelením dchod a rozdlením moci. Za Petra I. rozbita

stará centralisace a uinn pokus o novou života schopnjší. Pi
všem pak nepihlíží se k obyvatelstvu a jeho potebám kulturním

a hospodáským, nýbrž pouze poteby vládní tu rozhodují. Odtud

ustaviné zmny, odtud všecka slabost tchto soustav. Národ nemá
jiné na nich úasti, leda že konec konc i ta nejlepší zvrací se

mu na úkor.

Jednotlivec (oban) nemá v tchto soustavách vládních místa,

pouze porukou je pipoután ku vlád. A ponvadž v zemském
soboru jest vešken národ zcelen obecnou porukou, mají poslanci

úad svj pouze za bemeno.
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A jak špatn postaráno je o pomr obyvatel mezi sebou, o tom
kiklavé svdectví podává zHzení soudní. Soudy byly od stará velmi

chatrné, jak jsem již výše ukázal. Nebyly samy o sob pevnou
institucí jako v záp. Evrop, nýbrž byly pouze ástí politické správy.

Proto nebyly pro n ani zvláštní úady ani zvláštní soudci. Až do
Petra Velikého vždy byly v podruí ; ba nesmíme zapomenouti, že

až do Kateiny II, nebylo pro n zvláštních úad.

Hrdeln právo bylo uzákonno pouze potud, pokud sloužilo

k stanovení poplatk za právní úkon pro komoru knížecí. Bylo-li

toto pro obana nejdležitjší právo tak povrchn a naprosto nedo-

staten kodifikováno ponechávajíc soudci vli do zvle, bylo sou-

kromé (civilní) právo ješt he na tom. Za Aleksje, a stejn

nedokonale, poprvé po cizím vzoru je kodifikováno právo veejné

(gosudarstvennoje) v Uložení.

Dojíti práva bylo v starší dob nesnadno, ba i nemožno. Kdo
byl mocnjší, právu prost odpíral, nejednou obležen i dobyt byl

jeho píbytek a on >na sílu« piveden k soudu. Ale i tu našel

prostedek k vítzství : obešel chatrný zákon úplatkem a pímluvou
mocných pátel. Proto strany radji soudu se vyhýbaly, mezi sebou

se smíily, i když se jednalo o vraždu, loupež a j., akoli tu úad
tžce nesl ušlé pokuty a poplatky. Tak to trvalo tém do konce

XVIII. stol. Poškozený žil bez práva, poškozující bez trestu, z ehož
mžeme pochopiti, jak tžký úraz z toho odnášela veejná mrav-

nost, jak hluboce klesalo právní pontí lidu o spravedlnosti, jak

spoleenská ethika až podnes tím trpí v tídách nejnižších, kde zne-

náhla vyvinulo se mínní, že lze dojíti práva pouze lstí, chyte

ustrojeným násilím, uskokem a šalbou

!

Katein II. náleží zásluha vážných reform ve veejné správ

i soudech. Guberniím dala samosprávu, koUegie osadila pouze

státními úedníky, soudy oddleny od ostatní správy a po vzoru

záp. Evropy rozdleny na instance. Ovšem ani tu nemohla pro-

niknouti reforma ihned a udusiti zlé bejlí staré soustavy.

Za císae Alexandra I. byl to Speransktj, jenž provedl novou

pronikavou reformu r. 1810. Vládní moc rozdlil v zákonodárnou,

správní a soudní. Nejvyšší soudní instancí uinil senát. Správní

moc rozdlil na ministerstva (místo koUegií), která jsou odpovdna

za správné a vasné jednání. Proto každému v ele stojí zvláštní

ministr, ne rada. Zákonodárství po francouzském zpsobu mlo
býti odevzdáno íšskému snému (gosudarstvennaja duma), když

57*
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pak k jeho ustavení nedošlo, bylo sveno stáhli rad (gosudarstven-

nyj sovt).

Zvlášt tato reforma byla dležitá, nebo, panoval po tu dobu
v Rusku úplný zmatek v tom, co je zákon a co je naízení (ukaž).

Ponvadž nebyla zákonodárná moc nijak v starší dob rozlišena

od správní, bylo pro úedníka stejn dležito, co mu velel zákon,

jako co mu porouela vláda i panovník. Od doby Speranského

ustanoveno, aby všecka ustanovení státní rady byla zákonem, na-

ízení panovníkova pak úkazem. Od tohoto lišil se jimennyj

ukaZi t. j. minoritní návrh státní rady pijatý za zákon.

Ale státní rada jsouc složena z vysokých hodnostá jest

ústavem pec jen tžkopádným a v jednání zdlouhavým. Proto i-

lejší ministr, kde mohl, ji obešel a své návrh}^ opravné i direktivní

pednášel pímo císai a vyžadoval si pak pro n nejvyššího schvá-

lení, aby je mohl provádti. Tím nabyly platnosti zákona, a po-

držely jméno » nejvyšší naízení* (vysoajšeje povelnie.) V staré

dob vydáváno vbec málo zákon, v nové ovšem mnoho; vydá-

vají se asto jen rámcové zákony, jež doplují ministerská naízení

se zákonnou platností, Z toho vznikají zmatky a nepoádky, nebo
svévolný ministr asto naizuje pravý opak toho, co tanulo na

mysli zákonodárcm, což bývá vždy na škodu obyvatelstva.

Alexandr II. chtl zjednati nápravu, zejména aby nebyly zá-

kony smšovány s naízeními, nýbrž jasn aby jedno od druhého

se rozlišovalo. Rádcem mu v tom byl baron Korf, muž pokroku

a oprav milovný, který zejména snažil se vybaviti zákonodárství

z pílišného tlaku administrativy. Le v tom se mu postavili na

odpor Panin a Uriisov, ministi starého zrna, jimž bželo o moc
co možná nejmén omezovanou, a ti dovedli zabrániti této tak ne-

smírn nutné oprav. Od té doby uplynulo již 40 rok, avšak po-

dnes nenašel se muž, který by ml poctivou snahu a dostatený

vliv na panovníka, aby se odstranila tato každému školáku pocho-

pitelná nesrovnalost, jež podporuje pouze svévli a zlovli výkonné

moci, která mže i nesmyslné nápady svého správce provádti

s nezastavitelnou smlostí.

Taky poídil Speranskij na rozkaz císae Mikuláše I. Svod

zakonov, pojav do nho staré i nové, platné i zrušené zákony

a dležitá naízení. Avšak pi nechuti všech k pevné a ádné vlád

málokdo se o »Svod« staral a jej znal. Bylo pohodlnjší jíti vy-

šlapanými cestami, A pak tato práva byla vbec jen jaksi pro vyšší

tídy, selský stav na svých soudech soudil svým právem, t. j.
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právem, které neplatí pro jiné vrstvy, jak íkají sedláci. Odtud lehce

vyložiti, jak snadno možno sedláka i proti psaným zákonm hez-

právn soudit a utiskovat.

Nelze popíti, že ml císa Alexandr II. nejlepší vli potlaiti

zmatecnou minulost na prospch i státu i obyvatelstva, chtl zp-
sobiti pokrok pro lepší budoucnost, le houževnatost vžilých ád
nedala mu pokroiti dále pes pouhý zaátek.

A tak vidíme, že v staletém vývoji správy ruského státu ne-

rozhodovaly idee, nýbrž denní poteba. Odtud to ustaviné kolísání

mezi starým ádem a opravou, odtud ta mechaninost v zizování

úad a urování jich psobnosti. Vláda nemá v žádné dob d-
vry v obyvatelstvo a jeho vlastenectví. Ona vidí, že lid se odcizuje

státu, nemá pro zájmu — ale nevidí, že sama tuto propast mezi

obma rozšiuje a že jen a jen sama je vinna na tom, protože má
na obyvatele pouze nelítostný daový" bi a v as vpádu nepátel

nehájí svých »oban«, nýbrž pouze státního území. Ani spravedl-

nost nenašla u vlády njaké pée, ani ochrana utištného ped ná-

silníkem. Kesanství nemlo na vládní soustavu žádného tém
vlivu, leda že prohlašovalo cara za námstka božího na zemi a uilo

lid svaté pokoe a trplivosti i tenkráte, když vláda nej pohanštjším

útiskem ho hubila — za Ivana IV. I vidíme, že systém vládní nejen

nepodporoval rozkvtu vzdlanosti ani blahobytu, nýbrž pímo obé

dusil a hubil. I mžeme si vysvtliti z toho dobe nynjší smutný

stav kulturní ruského lidu a nejpodivuhodnjší lhostejnost zámož-

njších vrstev ke správ politické a vbec k veejné. Snad sotva

0"1 všeho obyvatelstva zajímá se o státní správu a z té jen malá

ást došla pesvdení, že nynjší stav je práv tak nesnesitelný

u porovnání s pokrokem vzdlanosti evropské, jako byl za Petra

Velikého. Ale tato malá ást je pronásledována a vtšina schvaluje

to pronásledování a diví se ve své zpozdilosti, jak mohou býti lidé

nespokojeni s pekrásným poádkem, jaký práv panuje. Bude to

státi ješt mnoho boj a práce a mnoho obtí hmotných i lidských,

nežli pokrok pinutí zmnu v systému na prospch vzdlanosti a

hospodáské síly národa.

Závr.

Z toho všeho, co jsem vypravoval o vývoji všech vrstev ru-

ského národa (bez duchovenstva), vidíme, jak ohromný pevrat nastal

v této íši za nkolik století v spoleenských i hospodáských a sprá-
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vnich pomrech. A pozorný tená jist postihl, že není tu pi nej-

dležitjších zmnách povlovného historického vývoje, složeného

z dlouhé ady píin a následk pirozen postupujících. Samovládná

moc panovník píliš asto, píliš mohutn a skoro vždy násiln
psobila promny života jednotlivých vrstev spoleenských, takže tyto

jevily obyejn tajený nebo propukavší odpor k novotám a zmnám,
i když byly prospšné a užitené pro n, ba i když byly v nejistším

zájmu k povznesení blahobytu a osvty vyvolány. A bylo to po

vtšin napodobení ádu pokroilejších sousedních národ, tudíž

cizí ády.

Svatá Rus vzdavši se svých zízeni a obyej na prospch cizích

ád nedovedla po dnešní dobu úpln je zažiti, úpln jim se pi-

zpsobiti, jimi se obroditi. Ruský lovk je tlem Evropan, duchem
Rus. V hospodáském i spoleenském (ba i státním) život setká-

váme se s nejpokroilejšími vynálezy západu a s nejprimitivnjšími

zbytky ze staré doby vedle sebe. Devný pluh a sakovák, velbloudí

karavana a elektrická tramway, železný parník a burlacký tah jsou

v hospodáství, jako v obchod smnka vedle obchodu výmnou
zboží, penžní bursa a na ní negramotnyj kupec atd. Paížský

elegán kráí v Novgorod vedle mužíka odného v polovydla-

ných berankách. Ale to jsou jen nepatrnosti proti tomu, co se jeví

práv v nejmocnjších proudech jednotlivých tíd a jednotlivých

odvtví života.

Odtud jeví se nám ten veliký rozdíl mezi Ruskem a západní

Evropou. Rusko podnes pevážnou vtšinou vyváží suroviny, nedo-

vedouc jich zpracovati na tovar, a piváží si z ciziny hotové zboží.

Rusko je íše neobyejn bohatá pírodn a má rovnž velmi mnoho
kapitálu, avšak tj/to kapitály nemají živoucí síly, neužívá se jich

na povznesení zavedeného již prmyslu, na zavádní nového, na

meliorace hospodáské a racionální zužitkování pírodních poklad.

Sedlák dluží se pouLe, když nemá na jae obilí k živobytí a setb,

nebo když nastane v nkteré gubernii hlad. Tu se pjuje do set

milion rubl, le takové pjky zase sedlák vrátí. Jakmile po žních

prodá obilí, a na jae pijde znova. Pjky jsou mrtvé, jimi nepo-

vznáší se hospodáství, spíše lze íci, že se o zaplacený úrok zhor-

šuje. Totéž vidli jsme u šlechty a u kupectva. Myslím, že jsou to

zbytky z patriarchální doby hospodáské : pán pjil pouze na dobu,

až poddaný mohl splatiti, a ten pi nejbližší píležitosti dostál své

povinnosti, teba že ihned musel obraceti se o pjku.
Jakkoli mohlo by se zdáti, že tento stav jest pro Rusko velmi

kormutlivý, nelze pehlédnouti, že dnes vidti všude a všude po-
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vlovný pokrok k lepšímu. Nejlépe ukazuje k tomu snaha po sou-

kromém majetku, snaha po vzdlání literním i technickém, zavád-
ním stroje za runí a živoišnou sílu, užíváním rychlých spojovadel

a tudíž šetením asu. Nejpodstatnjším znakem primitiv-

ních národ jest práv necenní asu, kdežto u nej-

pokroilejších jest as nejdrahocennjším statkem.
Také probouzení svépomoci jasn ukazuje k lepší budoucnosti soci-

álního vývoje národa ruského : povznesení všech tHd hmotn i du-

chovn zjedná jist Rusm pední místo mezi všemi ostatními ná-

rody evropskými.

A. A. Zaruckij.



Podstata a methoda sociologie.

(Dokonení.)

44. Historická filiace a srovnávání stupnic ní (sé-

riemi). Jak v dalekém prostoe svtovém ješt te oko by vidt

mohlo tažení Alexandrovo, proto že vlny etherové se pohybují dále,

podobn v naší spolenosti, teba že se všemmírem co do veli-

kosti a prostrannosti se nedá srovnávat, historie celá existuje vedle

sebe, oko pozorné a zkušené ji mže sledovat v pítomnosti. Hi-

storie vedle sebe.

Vývoj je vývojem toho, co již je, není stvoením neho docela

nového ; vývoj týká se mnohých individuí, tíd a celk, není všude

stejn rychlý; proto v každém novém okamžiku nalézají se ve spole-

nosti rzná stadia' vývoje. Na p. hospodáské pomry v Evrop,
v jedné zemi, ba i na jednom míst podávají nám stupnici, odpovídající

historickému vývoji. Od hospodaení nkde v ruských stepích, anebo

nkde ve vesnici u nás v horách, anebo konen v chudé domác-

nosti našeho velemsta až k veleprmyslu v hlavních mstech a

hospodaení veleobce nebo centrále státní dá se utídit celá vývojová

stupnice. Náležitou klassifikací rzných stup, náležitým ustupnním

vidíme celý vývoj.

Srovnejte všecky ústavy evropské: série stupniní od ruské

autokracie k francouzské republice nebo anglické aristokracii podává

historický vývoj ústavní v Evrop a Americe.

Tato methoda stupniní nemže ovšem nahradit indukci histo-

rickou, vždy musí se postup vývojový prokázat historicky, ale vy-

datnou pomckou toto srovnání stupniní historikovi být mže.
Pro užívání této methody stupniní sociolog a historik má

pouný vzor v pírodovd, zejména v biologii a anatomii lovka

;

moderní evolucionism vbec této methody velmi užívá. To platí

o stupniním srovnávání všeho tvorstva s lovkem, ale také o studiu

embryologickém, o studiu orgán rudimentárních, variet, a zejména
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variet atavistických. ^) V astronomii a kosmologii na piv Kant a

Laplace svou hypothesi o vzniku našeho svta utvoili na pedpo-
kladu, že to, co se dnes pozoruje na odlehlých sluncích a stálicích,

dalo se kdysi s naší zemkoulí a celou soustavou slunení.

Rzné sociologické vdy piln zabývají se studiem t.zv. pe-
žitk (»survival«). Na p. šípy a luky, jimiž te hrají naše dti,

byly díve zbraní našich dorostlých pedk. Sem patí studium

kroje atd.

45. Historické studium pítomnosti a minulosti.
Se svého stanoviska kladu historii pímo požadavek, studovat více

pítomnost než minulost, nebo lépe eeno vykládat minulost pí-

tomností, nikoli obrácen pítomnost minulostí. Vlastn bží jen

o minulost a o žádnou pítomnost, nebo pítomnost je jen pojem

t. zv. pomezní, pítomnosti není, je jen minulost a budoucnost.

Methodický požadavek tedy se musí pesnji formulovat takto

:

minulost další V3^kládat minulostí bližší, nejbližší.

Pro historism uvádí se nkolik dvod.
Na minulost prý pozíráme objektivnji. Není to pravda vše-

obecn. Také do minulosti zanášíme své osobní názory a svá pání —
není to ani jinak možné. Ostatn nebží jen o tuto jednu stránku

objektivnosti. Pítomnost je nám známjší a pístupnjší; je omyl

tvrdit, že minulost je známa úplnji. Tolik ovšem lze pipustit, že

historikové posud minulostí se více zabývali než pítomností, ale

práv i v tom jeví se již obrat, a obrat oprávnný.

Vezmme si píklad. Ze prý podstatu náboženství nejlépe po-

znati ze studia starých spis indických (Max Miiller). Jiní zase, že

ze studia Starého Zákona. Ve skutenosti nepochopí tyto staré pra-

meny nikdo, kdo nedovede íst ve svém nitru a kdo nerozumí

náboženskému životu vlastní doby. Pipouštím, že lze methody na-

vrhované zneužít a proto sám pravím, že nesmí se minulost kon-

struovat podle pítomnosti ; opírám se však tvrzení, že daleká mi-

nulost je klíem k pítomnosti. Opak je pravdou a prost proto, že

pítomnost, nám dostupná, je pokraováním minulosti. Minulost nám
tak dostupná není. Správnost svého methodologického požadavku

mohu dotvrdit poukazem na historiky jako M o m m s e n nebo G r o t e.

Vím, že Mommsenov ímské historii vadí užívání moderních názv
pro staroímské funkce ; avšak neupe nikdo, že do ímské historie

pivedl život, podobn jako Grote do ecké a to proto, že mli smysl

pro politický život kolem sebe.

*) Nábadný spisek: Wiedersheim, Der Bau des Menschen als Zeugniss

'iir seine Vergangenheit, 1887.
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Minulost, lze íci, je jednodušší než pítomnost a proto je

studium minulosti vhodným úvodem do studia pítomnosti. Proto —
mohlo by se íci — studujeme posud ímský zákon a klassickou

osvtu vbec. Proti takovému paedagogickému úvodu neteba se

vzpírat, o to bží, aby tento úvod byl zdlán se správným pochopením

pítomnosti. (Ovšem nelze schválit, abychom pestávali na samých
historických úvodech, jak se to na mnoze dje.)

Posud panuje upílišený kult minulosti — upílišený histo-

rism (historicism). Tento historism má rzné píiny. Vtšina lidí

je konservativní, lpí na tom, co bylo ; s tím souvisí, že historikové

nemají dost volnosti, petásat politické, literární a j. události nej-

novjší, utíkajíce se takto do minulosti. Minulost vábí svým tem-

nem — utopism vždy kladl své luzné obrazy nejen do budoucnosti,

ale stejn do minulosti; romantism a jeho kult minulosti posud není

pekonán. ^) Specielní píinu historicismu (historismu upílišeného)

v XIX. stol. musíme hledat ve sklamání revoluce : romantism po-

revoluní utíká se do minulosti.

Avšak už se pekonává. Lidé moderní mají a pochopili ideu

vývoje a pokroku — a proto hled historický od minulosti obrací se

stále více a více k pítomnosti a budoucnosti. Historia vitae magistra

stává se teprve skutkem. Historie poznáním minulosti vedena je ku

pedvídání budoucnosti ; teba že prvý nábh tohoto nového myšlení

historického je utopický, je práv nový, pece snaha je oprávnna,

oprávnno totiž je pohroužení v studium pítomnosti a smování
k budoucnosti.

Poslední noetický dvod pro tento obrat k pítomnosti je v tom,

že jen pamt, jak se íká, erstvá je bezpená: co noetika íká

o evidenci vdomí, platí vlastn o pamti. Na erstvosti této pamti

zakládá se pednost individuelní i spolené historie novjší ped
starší. -)

Pítomnost podává sociologovi a historikovi jiné prameny, než

minulost. Nejen že prameny vbec, ím dále se dostáváme do mi-

nulosti, jsou nepoetné a kusé, kdežto pítomnost poskytuje pramen
mnoho, až mnoho, také kvalita pramen je rzná; v pítomnosti

') Literárn a akademicky (v pednáškách) tento upílišený historism velmi

se pstuje. asto »historickv úvod* nahrazuje soustavný' výklad toho neb onoho

uení; obzvlášt v mén hotových a ustálených oborech duchovdných tato methoda

»historická« (de facto chronologická) se pstuje, ovšem i v oborech zastaral\''ch, kde

vlastn soustavného mnoho není.

^) O evidenci pamti srv. Meinong, Zur erkenntnisstheoretischen Wiirdigung

des Gedáchtnisses. Vierteljahrschrift f. wissenschaftl. Philosophie, 1886 (X, I).
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(v dob nové) máme zejména svdectví lidí jednajících samých, svde-

ctví pímé, máme celé soustavy filosofické a politické, jak ten onen po-

jímal svt, co v nm chtl, máme autobiografie úplné neb alespo

vlastní výklad plán životních nebo jednotlivých dob a podnik ; z mi-

nulosti starší a dokonce nejstarší máme poád více svdectví nepí-

mých, až konen jen zbytky a sice pravidlem hmotné zbytky in-

nosti kulturní. Ze zbytk, úryvk tch usuzuje sociolog a historik

celkový stav podobn jak archaeolog z kosti jedné vytvouje celé

pedpotopní zvíe. Tato methoda nejen v biologii, ale také v socio-

logii a historii spoívá na pedstav consensu: v biologii v orga-

nismu je jistá harmonie mezi jednotlivými orgány a ástmi, v dané

spolenosti v dané dob je obdobn consensus sociální, celkový

stav spoleenský a stupe kulturní, pro který uritý jev má význam,

jak íkáme, symptomatický (symptomatologický).

46. Djiny kulturní a filosofie djin. Mluvíce o histo-

rické method, musíme se nkolika slovy dotknout historie vbec.

Historie posud hlavn se pojímala jako djiny politické, vlastn

politiky zahraniní; byla po výtce djinami válek a biografií, t. zv.

velikých muž politických, vojevdcv, zákonodárc, panovník.
V novjší dob objem djin stále se rozšiuje. Politika poíná se

pochopovat jako soujev s jevy ostatními; historie stává se také

historií literatury, filosofie a vd, umní, náboženství a církve atd.

a nejnovji zejména také pomr hospodáských.

Posud historiky a lidi vbec zajímalo více to, co bilo a bije

do oí; poínáme lépe analysovat motivy a vbec žití vniterní;

chceme vdt, co k té oné válce vedlo, válka sama a její okázalé

episody již má interes menší. ^) Dnes zajímá nás všecek obsah žití

spoleenského a netoliko ojedinlé jevy nápadné, nýbrž jevy všecky
a práv jevy nenápadné.

') Dávno ped Bucklem napsal Šafaík: .Jest to odvná vada historie,

že obyejem obecné chatrj' vždy radji obracuje zetel svj ke zevnitním, hluným,
krvavým, na smysly tuze dorážejícím inm, nežli k bohulibým úkazm vnitního

života národv, že vždy hojnji vypravuje o krutých bojech, násilných podmanite-

lích a potlaitelích, plenitelích a zhoubcích, nežli o mírných zamstknáních, domácích
ctnostech, vzdlavatelích rolnic a polí, milovnících tichých umní a emesel, obchodu
a kupectví, uitelích lidu, rozšiovatelích nauk, že nám vžd\' ochotnji maluje ernou
krví lidskou hojn vypestenou a protož draznjší nežli bílou, pi tom však jedno-

tvárnjší národního života stranu. Vysokost a jasnost místa, kteréž tento neb

onen národ v historii lovenstva zaujímá, nezakládá se pouze na množství vítz-

njxh a krvavých bojv, ped stolicí vyššího soudce, nežli jest klátivý rozum náš,

i tiché domácí ctnosti mají svou cenu. (Slovanské Starožitnosti 1864 I, 577, 581.)
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Toto rozšíení zájmu historie na událostech nepolitických a

nevojenských nedlá z historie, jak se myslívá, sociologii — to je

vdeckost historie a sociologie zárove (§ 30) ; rozdíl sociologie

a historie je rozdílem vdy abstraktní a píslušné vdy kon-

krétní.

asto se tato novodobá historie zove historií kulturní.

Bží o to, co se tu rozumí kulturou : bu všecek život spoleenský

vbec aneb specielnji vedle života politického, vojenského, obzvlášt

mravy, mravnost a život duchový vbec. V tomto užším slova
smyslu užívá se slova kultura nebo civilisace pod vlivem literárního

humanismu. ^)

Také historie kulturní je historií, t. j. konkrétní vdou sociální,

a už je všeobecnou nebo speciální. Sociologie ve své ásti dyna-

mické (filosofie djin) liší se od všeobecných djin kulturních podle

vyložených zásad klassiíikace vd. Sociologie musí být historikovi

jako všem odborníkm konkrétních vd sociálních hlavní vdeckou
pípravou. ^)

47. Historie se specialisuje. Realism co n tra histo-

rism. Tou mrou, kterou se pojem historie takto rozšiuje, také

se zárove a na vzájem zužuje; totiž: vedle a již na míst staré

historie vznikají speciální oborové historití. Tím se pojem historie

valn pozmuje, mnohem více než na p. historickým materialis-

mem, o nmž historikové vedou dosti nevcné, proto že sociologické

pípravy postrádající diskusse. Dnes práv, kde který obor a pojem

je vzdlán historicky; máme historii jednotlivých organisací spo-

leenských (stát, církví atd.), jednotlivých vd, umní a vbec
všeho, a z této specialisace vyrstá novou synthesí historie vše-

obecná. Tato nová všeobecná historie liší se od starší historie vše-

obecné obdobn jako nová filosofie, vyrstající ze speciálních vd, od

filosofie staré. Novum je v obojím pípad ta speciální propracova-

nost a methodická synthese celku z jednotlivých ástí.

Moderní historik takto stává se (obdobn jako moderní filosof)

odborníkem. Te už nestaí historikovi, aby si osvojil t. zv. po-

mocné vdy historické (palaeografii atp,), historik má svj zvláštní

sociální obor, ást nebo celek spoleenského života a vývoje. Má- li

') Nmci píší pravidlem djiny kulturní, Angliané a Francouzové djiny ci-

vilisace.
^) Na p. tento pomr sociologie a historie (kulturní) vidí se na pokusu

Breysigov Kulturgeschichte der Neuzeit: tu se (I. sv.) ad hoc podává nárt hlavních

sociologických základ, teba že se to jmenuje jinak (Umrisse einer historischen

Staats- und Gesellschafts-, Kunst- und Wissenschaftslehre).
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podávat historii státu, žádáme, aby rozuml svému pedmtu, t. j.

státu, jako si nemžeme pedstavit historika mathematiky, jenž by

nerozuml mathematice; historik všeobecný pak musí odborn ro-

zumt spoleenskému životu. Na mnoze se, pravda, na tento obor

zapomínalo, kladl se draz na »historii«, t. j. na vývoj, ale není vývoje

bez vcí, které se vyvíjejí : realism contra historism.

Ten zvláštní historický dualism, to odtrhování pítomnosti od

minulosti a to zvláštní kouzlo minulosti pestává a se ztrácí.

Smysl historický, který se pipisuje lovku modernímu na-

proti staršímu, nespoívá v historismu upílišeném — nelze to dost

s rzných hledisk naopakovat. Pedmtem studia historického není jen

vývoj a jeho zákony, ale také spoleenský ád, rovnováha spoleen-

ských sil, uplatující se ve vývoji stálém. Strun eeno : historik

postehnout a pochopit chce také moment statický. Ba myslím, že

pochopení tohoto momentu je úsilím všeho myšlení. Po stránce

methodické eená methoda stupniního srovnávání souasných

studií vývojov3>ch sesiluje ten smysl pro statický moment historie.

Pepínáním hlediska statického a srovnávací methodj^ stupniní

u nkterých sociolog historie zase se až ztrácí; obzvlášt u tch,

kdo spolenost pokládají za organism. ^)

43. Synthetický ráz sociologie. S deduktivní methodou

historickou souvisí synthetický ráz sociologie. Jist je v sociologii

také analyse teba; ale vlastní ráz sociologie je synthetický. Sociolog

musí podávat obrazy celkových stav spoleenských a líit jejich

posloupnost; sociolog zpsobem zvláštním a vydatným užívá fan-

tasie. Ze by vda nepotiebovala fantasie — to, myslím, dnes už ne-

bude tvrdit žádný logik; na jisto by toho nemohl tvrdit o sociologii.

V té píin již Proudhon o úkolu fantasie pro sociologa a poli-

tika dost pkn mluvil. Pi sebe pelivjší indukci historických fakt
fantasie musí vyplovat a doplovat mezery, pechody a musí tvoit

obraz celkových stav souasných a postoupných ; fantasií vnikáme

v temné pítmí minulosti a odhalujeme roušku budoucnosti. Pesn
vzato, je nejpelivjší sociologická a zejména také historická indukce

tak nedokonalá, že máme vlastn jen symptomy, ze kterých si obraz

celkový dedukujeme, konstruujeme. Odtud význam, jejž dává hi-

storie velikým mužm a význaným událostem.

^) Na p. Spencer nepodává žádnou filosofii djin, celé jeho myšlení je

více statické, než dynamické; de Greef podobn historii redukuje na methodu (hi-

storickou) a p. j.

O historii všeobecné a pomru k ethnografii (historie »ethnografická«) atp.

viz v djinách sociologie.
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asto se íká o historii, že je nejen vdou, nýbrž také um-
ním : ti, kdo to íkají, íkají jinýrni slovy to, co tu vykládám o syn-

thetickém rázu sociologie a úkolu fantasie sociologické (historické).^)

Ti, kdo kladou draz na deskriptivní methodu v sociologii, vy-

jadují touž myšlenku.

Jestliže tedy Aristoteles myslil, že historie je málo filo-

sofická, nepodávajíc dosti všeobecného, nelze s tím souhlasit. Pro

filosofii djin a sociologii to jist neplatí a Aristoteles, neznaje roz-

dílu sociologie a historie, srovnává historii s poesií a vidí v této

vtší filosofickost; avšak i sebe konkrétnjší historie je filosofická

dost a také v tom smysle, že pi vší vdecké snaze po objektiv-

nosti úsudku a pesném konstatování fakt zbývá pro subjektivní

názor badatelv široké pole. Jednak, jak eeno, sebe pelivjší

indukce je nedostatená, mimo to však každý historik dlá historii

také proto, že také on sám je historií; Anche io v tom je s té

stránky eeno všecko.

Smysl vývoje svtového a spoleenského nelze ovšem posti-

hovat tím pustým historickým, vlastn chronologickým empiricismem,

jemuž znaná ást historik hoví, nýbrž posuzováním a srovnáním

filosofickým — práv hledáním smyslu ve spoust fakt. O vývoji

spoleenském platí, co platí* o vývoji pírodním — svt není skla-

dištm vcí, spolenost není smsicí fakt nebo sbírkou archiválií

a dokument. Vnikáme duchem svým do smyslu jednotlivostí

:

racionalism contra historism, pokud upílišený historism se také

jeví jako bezduchý, passivní empiricism,^)

^) Nejdále jde v té píin Gothein (Gesellschaft und Gesellschaftswissen-

schaft, Handw. f. Staatsw. 2. vyd., IV, p. 214): Alle Geisteswissenschaft, zumal die

Geschichte, ist Kunst ...

*) Ve vdách sociálních (konkrétních, ostatn také v sociologii) staví se proti

sob methody nebo školy historické (zejména v ekonomice, právech, státovd) a

školy ne- historické, nemající ani píhodného oznaení; píklad: SchmoUerova škola

historická contra Mengrova škola »exaktní«, >theoretická«. Skuten bží o rozdíl,

vznikající studiem statického naproti jednostrannému historickému momentu. Bez

historického studia neobejde se obor žádný — vždy vyvíjí se všecko ; ale o to

bží, nepamatovat stále jen na tu pemnu, ale také na vc, která se vyvíjí.
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POLITICKÉ. Rok voleb — Politická pemna v L'hrách — Úpadek liberalismu — Slováci
k volbám — Základy národního programu^ Slovák — Xacionalism nebo demokracie má být

politickj'm programem Slovenska? — Drobná práce pokrokové mládeže Slovácké — Drobné
práce teba i v Cechách jako soli — Jen drobnou práci lze elit klerikalismu — Manifestace
klerikálního mohutnni — Knžské kandidatury — Volební hnutí — Staroeskomladoeský kom-
promis — Moc zpátenictví v Pedlitavsku — Volby v Halii a v Krajin.

Letošní rok byl hotovým rokem voleb. Na samý jeho poátek, do

prvých dn lednových pipadly volby íšské. A nedlouho ped jeho sklon-

kem, do pozdních dn letních a do prvého podzimku pipadají v nkolika
zemích Pedlitavska volby zemské a v Uhrách volby do snmu íšského.

Ptiletí uherského íšského snmu, jež práv uplynulo,

nebylo bez bouí a rozervanosti. V jeho období došlo i v Uhrách k ob-

strukci. Le nástupci barona Bánffyho, nynjšímu ministerskému pedse-
dovi SzéUovi podailo se nejen odstranit obstrukci, nýbrž i sestedit,

upevnit a zveliit vládní vtšinu snmovní. Ortodoxní liberalism uherský,

jehož éra byla vládou nejbrutálnjšího násilí, a jenž pivedl Uhry stejn

hospodásky jako politicky a mravn na samu nejzazší mez snesitelného,

byl v uplynulém snmování na ústupu. Místo jeho zaujal mírný liberalism,

jenž zejména na poli hospodáském již se nevzpíral omezujícímu zasaho-

vání státnímu na obranu hospodásky slabších. Jeho pee nesla vládní

strana, která nad to svým poetným rozmnožením podstoupila nutnost pi-
jati i nkteré živly pímo protiliberální. Le i v samé politice v nejužším
slova toho smyslu nezstal perod v základních názorech vedoucí strany

bez úinku. Zejména vi národm nemaarským ovládl mírnjší — ovšem
zevn pouze — postup. Tím však se spolupisplo k tomu, že se konen
Slováci odhodlali k aktivn politice.

V nových volbách súastní se slovenská strana národní
svými kandidáty. Zatím ustanoveni jsou všeho všudy definitivn tyi
uchazei o mandát. Od dubna, kdy aktivita byla vyhlášena, je tím uinno
jist málo. Na zevní úspch prvých krok v inné pohtice snad také na
Slovensku neítá nikdo. Lid je dosud nejen politicky nevyškolen, nýbrž
pímo bez zájmu na vcech politických. Bude proto úkolem ješt dlouhých
dob, aby drobnou prací národní byly buzeny úast a pochopení slováckého
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lidu pro význam a dležitost politických akcí. Není pochyby, že znan
by mohla pispšti k tomuto politickému probuzení práv innost volební.

Proto rozhodnutí martinského vedení zasáhnout inn do volebního hnutí

bylo uvítáno tém na všech stranách. K jednomu již slovenskou stranu

národní volby pinutily. Volání po vytení pesného národního programu

dosud se odbývalo, jak se dalo: »Slováci programu prý vbec nepotebují,

však vdí, co chtjí. « Do voleb s podobn jednoduchým heslem jít pece
bylo nemožno. Proto byl vydán aspo program volební, který by se

mohl stát základem programu národního, kdyby — sám vbec byl skute-
ným programem, t. j. kdyby byl vnitn ucelený, myšlenkov jednotný.

Je však pouhým skladem rzných požadavk, mezi nimiž není duševního

ladu, vnitní souvislosti. Kolísá mezi klerikalismem a demokracií in poli-

ticis, omezuje se na požadavky jazykové po stránce národní a pouze ho-

spodásky je ucelený a dsledný ve smru mírné sociální reformy. Aby
se lid získal, je však nutno, jak správn vytýká pokrokový msíník Hlas,
odhadnout smýšlení a duševní výši lidu a ve shod s ní pokraovat
dále. Ale potom musí se program slovenský postavit obma nohama na

pdu demokratismu a humanity. Nacionální myšlenka nemže být zákla-

dem slovenského národního programu. »Nevíme« — praví Hlas — »že by

nás nacionalism mohl spasit. A že je nacionální myšlenka 3 milionm na-

šeho lidu již pístupna, tomu neví asi ani slovenští nacionalisti. Poteby
naše ženou nás do demokracie a je bezpeno, že v ní je nejjistjší záruka

našeho rozvoje i národního i hospodásky spoleenského. Nacionalism bez

lidu je — nonsens ; a demokracie má pi obran národnosti i tu velikou

výhodu, že uvádí do veejného života lid a hlavn lid. A jak si mžeme
pedstavovat budoucí útvary našeho státu? i hospodáské pepjetí, ubité

miliony, vyvýšená plutokracie nejsou samy známkou blízkých událostí?

i utlaované našeho státu mže spojit jiná myšlenka než myšlenka lidové

svobody ? Ani alianci nemaarských národností nedovedeme si pedstaviti

jinak než na základech demokratických. « Ale pokroková mládež slovenská,

jejíž mluvím je Hlas, nezstává pi pouhém mluvení o lidovosti.. Chápe

se drobné práce v lidu a úzký kroužek kol redakce seskupený vy-

konal v uplynulém roce 69 pednášek, z nichž 21 elilo alkoholismu, za-

ložil 3 nákupní a úvrní družstva, z nichž jedno postavilo vlastní spol-

kový dm, vydal dobrý a užitený kalendá, podporoval slovenské stu-

denty a šíil v echách známost a zájem o Slovensku.

Drobná práce však je nutná nejen pro Slováky, nýbrž i pro nás,

echy. Klerikalism, který se již siln ukotvil mezi eským lidem, je

nejlepším dokladem toho, kolik práce pokrokové v echách schází. Zatím,

kdy si vedoucí strana eská dávala pímo záležet na tom, aby se mezi

lidem hloubji nepracovalo, kdy sama se vyhýbala každé práci v lidu, a

kdy stžovala drobnou práci mladších pokrokových živl stálým kaceo-

váním, pracovali nerušené klerikálové. Spojení mladoeského poselstva

s nmeckými klerikály na íšské rad zabezpeovalo klerikálm šetení

i doma, v echách. Ke všemu ješt národnostn pohnutá poslední léta

poskytla klerikalismu píležitost, aby byl nejen trpný, nýbrž i uznávaný

a vítaný spolupracovník proti nmectví. Na loských táborech byl uinn
poátek prvého uznání snah klerikálních za poctiv národní. A letos z plna

je klerikalism rehabilitován, když pední mladoeští poslanci vydali proti
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všenmeckému »Los von Rom!« eské heslo »S ímem !« Za podobných

pomr je pochopitelná troufalost ímských církevník, kteí nejen svolá-

vají své šiky k okázalým manifestacím (jako 25. srpna na sjezd katolík

v Kromíži), nýbrž zasahují i do volebního hnutí povelem, aby podporo-

váni byli jen kandidáti, jejichž náboženské smýšlení je píznivé katoli-

cismu. Ba v echách ohlašují se pro zemské volby již ve tech okresích

samostatné knžské kandidatury! Staí tu na vyváženou klerikál-

ního konání pouhá manifestace, jakou byl prostjovský tábor protikleri-

kální? Jist ne. Nebo nelze zapomínat, že kromížská manifestace kleri-

kái byla vyvršením celé stavby mnohaleté a úsilné práce v lidu a proto

mla svj význam. Prostjovská manifestace protiklerikální však se stala

beze vší píedchozí prpravné práce ; nemohla být vyvršením nýbrž nejvýše

poátkem opravdové pokrokové práce v lidu. A je-li vhodno zaínat práci

manifestací, je jiná. To platí, i když by nebylo nedvry v opravdovost

protiklerikálních úmysl moravského mladoešství, jež se postavilo prost-

jovskému táboru v elo.

Le v echách dospli jsme již až tam, že o politické práci mezi

lidem naše starší strany nevdí, le v dob volební. Volby pispjí

vždy k doasnému oživení veejného života a vylákají na politické kolbišt

i lidi, kteí jinak se málo starají nebo vbec nestarají o vci obecné.

Proto je pochopitelno i nutno, že do voleb zasahují i strany, jejichž áka
na úspch je rovna nule. A to lze, bohužel, jednak následkem nespra-

vedlivých volebních ád, jednak následkem nevykvašenosti eských po-

mr íci tém o všech mladších pokrokových stranách. Súastní li se

všechny mladší strany volebního boje vlastními kandidaturami, je nejisto.

Zatím nkteré své kandidatury ohlásily strana radikáln pokroková, agrární,

státoprávní a mladoeská. Volební provolání vydala eská a nmecká soci-

ální demokracie v echách a strana státoprávní. Sociální demokraté vy-

zdvihli za volební heslo všeobecné a rovné právo hlasovací a invalidní

a starobní pojišování. Strana radikáln státoprávní jde do volebního boje

pod praporem eského státního práva a prvenství eského národa v ze-

mích eských.
Ponkud zmíruje velební pípravy a iní volební pdu nejistou vy-

jednávání Mladoech se Staroechy o volební kompromis Je zejmo, že

staroeská strana více nežli pemoci a síle Mladoech ustoupila v politi-

ckém život vlastní bezodvážnosti a nedve v sebe. V prbhu posled-

ních let stejným chodem, jakým se ujímalo upadající mladoešství staro-

eské politiky, nabývala strana národní sebevdomí a chuti k inm". Tím
však stávala se zejména v mstech dosti vážným volebním konkurentem

MladoecH, kteí zatím mnohé ze svých ilých místních pracovník ztratili

organisací stran mladších. Proto národní strana svobodomyslná zahájila

jednání o kompromis se Staroechy. Jednání dosud — na ti nedle ped
volbami — nebylo skoneno. Staroeši prý požadují 10 mandát a volnou

ruku, aby ve venkovských obcích mohli podporovat agrárníky tam, kde

tito volí staroeské muže. Mladoechm zdají se podmínky strany národní

pílišnými. Zdá se proto, že kompromis smluven nebude. Ovšem i pi tom

Mladoeši získají : že ochromili volební pípravy staroeské a stížili Staro-

echm vyjednávání se stranami jinými. Ostatn valných pekvapení asi

ani v echách nepinesou volby do snmu.

NAŠE DOBA. R. VIII., é. 12. 1901. 20. záí. 58
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Zatím již Hali, kde konservativci získali 12 mandát, a Kra-
jina, kde strana pokroková, pokud již se volby provedly, utrpla ztráty,

ukázaly, že v zemích Pedlitavska lid se dosud nachází v ruce stran zpáte-
nických a to nejen hmotn, nýbrž i duševn. — Gg. —

po VEEJNÉM HOSPODÁSTVÍ. Stažení posledních státovek z obhu — Placení zlatem —
•* Zlatý poklad banky Rakouskouherské — Thesaurace a odplývání zlata do ciziny.

Ministerským naízením z 10. srpna 1901 zastaveno nadobro vydá-

vání státovek po o a 50 zlatých, ureno, že všeobecná dosud platná po-

vinnost k pijímání tchto papír v soukromém obchod vyprší dnem
28. února 1903 a povinnost státních pokladen dnem 31. srpna 1903, naež
se po další 4 léta budou moci za jiná platidla vymniti jenom u hlavních

ústav a filiálek Rakouskouherské banky, jimž byla souasn od státu pe-
dána veškerá penžní služba smovací, dosud smovacími pokladnami

státními vykonávaná.

Náhradou za tyto poslední státovky, které dosud v obhu se nalézají,

bylo již vydáno za 64 milion K stíbrných ptikorun a za zbývajících

160 mil. K vydávají se nyní souasn bankovky lOkorunové, za nž banka

Rakouskouherská musí míti úhradu ve zlat.

Ve dvou letech nebudeme tedy míti v obhu papírových penz, které

by nemly úhrady kovové nebo bankovní, státní nezaložené peníze papírové

zmizí z obhu, cesta k dokonání reformy valutní zavedením výmny ban-

kovek za zlato bude urovnána, zlaté mince dosud peliv uzavené ve

sklepích banky budou moci vyjíti v obh, Rakousko -Uhersko bude platiti

zlatem jako Anglie, Francie, Nmecko a jiné státy se spoádanou mnou.
ást zlata uvedla banka již v obh, provedši nkteré platy, zejména

úednické, na míst bankovek ve zlat. Kdy však nastane ono pravé ho-

tové, obligatorní placení zlatem, urí teprve zákonodárství obou polovic

íše. Na em bude však záviseti toto rozhodnutí ?

Pedevším arci na velikosti zlatého pokladu banky Rakouskouherské.

Ped samým vyhlášením zákon státních, koncem ervence 1892, obnášel

celý kovový poklad banky Rakouskouherské 497 mil. K, z ehož bylo

zlata' asi za 120 mil. K, cizích smnek za 41 mil. K a stíbra za 337 mil. K.

O devt let pozdji, dne 31. srpna 1901, pekroil však zlatý poklad banky

již obnos jedné miliardy (1008*3 milion) korun, zlatých s.mnek bylo za

60 mil., stíbra za 263-7 mil. K, celý kovový poklad banky dostoupil

tedy výše 1332 mil. K pi celkovém obhu bankovek 1430-5 mil. K.

Je tedy zlatý poklad banky znan silný, ba silnjší než u íšské

banky nmecké, kde inil téhož dne sotva pes 600 mil. marek, a než

u banky anglické, kde iní asi 945 mil. korun; toliko se zlatým pokladem

banky francouzské nemže se miti žádná z ostatních cedulových bank

svta. —
A pece jest mezi námi a všemi ostatními státy jmenovanými veliký

rozdíl : banky anglická i nmecká mají snad mén zlata, ale za to má
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dost zlata obyvatelstvo — u nás má banka více zlata, ale jCjí zlato je

skoro také to jediné, jež u nás vbec máme, lid má pouze znehodnocené

stíbro a papíry.

*

Bude tedy potebí nasytiti obh zlatem, vpraviti je mezi obanitvo,

zvyknouti na n obyvatelstvo, » vychovati* obyvatelstvo ke zlatu. Do dvou

let zmizí z obhu i dosavadní desítizlatové bankovky, po zavedení smnitel-

nosti budou nejmenší bankovky vbec jen padejátikorunové, pro menší

platy bude vbec jen zlato a stíbro .(nehledíc k mincím drobným). Ne-

zmizí však toto zlato, s takovými obtmi opatené, zase z obhu do truhlic

a pokladen z nedvry v trvalost spoádané mny i neodplyne dokonce

do ciziny?

Jakási thesaurace ovšem nastane, ale nebude jí vbec mnoho a bude

jí vbec ubývati, ím déle potrvají spoádané mnné pomry, nebo ztráta

úrok ze zlata ladem ležícího vždy více vyváží vždy slábnoucí nadji na

zisk z eventuálního ažia. Obyvatelstvo hospodásky pokroilé pak vbec
thesauruje nerado a vydlává radji penzi v prmyslu a obchod, a oby-

vatelstvo mén pokroilé jest u nás zárove obyvatelstvem chudým, které

sotva by mohlo píliš velké sumy thesaurovati v drahém zlat.

Dležitjší jsou ohledy na platební bilanci íše a na její veledležitou

ást, bilanci tržební. Bude náš export a naše jinaká aktiva bilanní tak

znaný, aby vyvážil naše každoroní zadlužení cizin? Budeme jinými slovy

tak bohati, abychom si zlato udrželi? Dosud opatovala bance zlato vláda

výkupem státovek, posledních 160 mil. K zaplaceno práv nyní obma
polovicemi íše

;
píliv zlata do banky bude se píšt moci díti jen dobrou

diskontní politikou, píznivými kursy smnenými a aktivní platební bi-

lancí — ale ta práv jest výsledkem ne politiky bankovní, nýbrž celé

hospodáské a zejm. tržební politiky státu. 5.

ZEMDLSKÉ, PRMYSLOV A OBCHODNÍ. Sjezd pro vnitrozemskou plavbu ve Vrati-
slavi — Vodní stavby a projekty v Prusku a u nás — Reforma živnostenského ádu

v Rakousku.

Ve dnech 1. až 4. záí konal nmecko-rakousko-uherský svaz pro

vnitrozemskou plavbu pátý sjezd ve Vratislavi. Vystídaly se Drážany,
Víde, Norimberk, Budapeš a poprvé došlo- nyní na Prusko a sice ná-

hodou práv n^ onu jeho ást, jíž práv uzákonné vodní stavby rakouské

dotýkají se nejtsnji.

Sjezd žil také ve znamení rakouského zákona prplavního. Xa pro-

gramu skoro polovice bod pímo i nepímo dotýkala se Rakouska : stav

prplavní otázky v Rakousku, pokroky v úprav eišt v rakouském Du-

naji, Visle a Dnstru, projekt prplavu oderskoviselského, hospodáské
vztahy východních Nmec k dopravnímu obvodu prplavu dunajskooder-

ského a jeho spojení s Vislou a Dnstrem i stav prací pro generální návrh

velkoplavební dráhy mezi Dunajem a Mohanem, úprava Odry v Nmecku atd.

Úast na sjezdu neobyejn proti létm pedchozím stoupla vtší návštvou
z Rakouska. Druhdy bývali etnji zastoupeni jen Uhi, Víde a Praha

;

nyní ítalo se jen úastník z Rakouska pes sto, Cech bývalo tyi až

58*
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pt, letos bylo pes ticet a eský hovor nic nezadal co do etnosti

maarskému.
Litovati jest, že nebylo ani jediného referátu v rukou eskj'ch ; v-

decká úrove referát netechnických — o technických úsudku pronášeti si

netroufáme — byla dosti skrovná, tak skrovná, že by si z eských úast-
ník - vyjímaje nkteré v tom ohledu osvdené koryfeje — málo kdo
troufal s podobnou pípravou ped sjezd povahy do jisté míry mezinárodní

pedstoupiti.

Co úastníci rakouští vidli z provedených prací na Ode, pístavy
ve Vratislavi a Kozlí, »velkoplavební« kanál ve Vratislavi, komorová pla-

vidla a jehlová zdymadla, zpevování a zužování beh, dlalo dojem za-

ízení úelných, ale pi tom co nejprostších a nejlacinjších. Inženýi naši

tvrdili ne neprávem, že u nás staví se modernji, ale také nákladnji.

Tento rys stízlivé opatrnosti všude lze pozorovati. Pruský snm bude

po tetí rokovati o zevrubn propracované pedloze prplavu stedozem-
ského, který by byl uzávrkou hotové již sít prplavní, jehož stavba je

technicky velmi snadná a pomrn levná, jehož provozování by bylo rovnž
neobtížné a nenákladné, a který má z ásti uleviti skuten petíženým
železnicím v nejprmyslovjších krajích Nmecka ; rakouský parlament

pijme pedlohu o projektech, které musí býti teprv technicky propraco-

vány, jsou-li vbec a za jakých podmínek možné, které najednou mají

Rakousko opatiti novou sítí vodních drah, konkurujících namnoze s pasiv-

ními drahami státními. V Nmecku po staletí budovali jen krátké prplavy
a v rovinách a dodnes couvají ped každým projektem vtším ; my na
poprvé smle rýsujeme prplavní trati pes hory a doly. V Nmecku spo-

kojují se s krotkými, nevysokými plavidly komorovými, postavili jediné

kolmé zdvihadlo mechanické a zdá se, že toho litují; u nás chystáme se

na komory pro výškové rozdíly tyikrát vtší a projektujeme šikmé ro-

viny na zdvihání lodí do výše sedmero- až desateronásobné, než je dosa-

vadní jediné zdvihadlo nmecké. Vodní úpravy východopruské zaizovány
jsou vesms na lodi o nosnosti 400—450 tun ; my i pro Hali chystáme

jednotný typ prplavní pro lodi GOOtunové. Nmci pochybují, dá-li se

horní Ode na pruské pd opatiti dost vody pro laterální kanál plavební,

my nepochybujeme o dostatku vody ani pro jediné rozvodí, které chceme
prplavem pepnouti.

A bjlo stereotypní odpovdí na naše dotazy a podivení: zkuste

zdvihadla, lodní železnice atd., a my pjdeme, osvdí-li se vc, za vámi

;

spojte svoji Odru za 70 mil, zl. s Dunajem a my dokoníme krátkou tra

SOkilometrovou od Ratiboru k Bohumínu, abychom si zjednali novou dráhu

k Vídni, Budapešti a Levant ; a budeme-li pro tuto spojku potebovati

vodních nádržek v údolích, vy nám je rádi zbudujete na své pd a za

své peníze; hlete se svým hospodáským vývojem, k nmuž v tom smru
pispje nov zdokonalené spojení dopravní, pizpsobiti nám, a my si vás

potom pileníme — te bychom vás ješt nestrávili. A pítomní Nmci
rakouští prohlašovali, že celní jednota nmecko-rakouská pijíti musí a že

jednota rakousko-nmecká nebude se vbec obmezovati na vci celní, že

obsáhne také celý ostatní život a zákonodárství hospodáské atd.
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eští úastníci pocházeli pevážnou vtšinou z Moravy, kde odvod-
nné nadje na zbudování prplavu dunajskooderského vbec povzbudily

ruch, o jakém v echách pi dosavadních slabých vyhlídkách prplavu

dunajskovltavského je málo potuchy. Než i tam bude dost sklamaných

nadjí; Perovu spadla již nyní kapka pelyku do íše prplavních radostí:

projekt pokusného zdvihadla, vyžadujícího strán s pevným skalnatým

podkladem, vykazuje vlastnímu kanálu dráhu znan daleko od msta.

Vláda chystá k podzimnímu parlamentu novou pedlohu na reformu

ádu živnostenského. Nehledíc ke speciálním zákonm o živnostech staveb-

ních, o výepu a prodeji lihových nápoj, o výprodejích, o splátkových

obchodech, o registrovaných pokladnách pomocných, o živnostenských in-

spektorech atd. dokal se liberální živnostenský ád z r. 1859 od poátku
let osmdesátých již tí novel a zákonodárství živnostenské ustavin ne-

dospívá ke klidu. Návrh stíhá v parlament návrh, ím mén je u nás

dkladného studia skutených pomr, tím snadnji dlají se resoluce a

kladou se požadavky, a výsledky této politiky zaplatí v dražší cen a druhdy

i menší kvalit výrobku neorganisovaný konsument, tato ob organisací

stavovských i živnostenské, celní a finanní politiky státní.

Význanjší jsou následující ustanovení chystané pedlohy : Prkaz
zpsobilosti pro emeslné živnosti zostuje se zavedením uednické zkoušky

na sklonku doby uební o tom, zda-li si uen osvojil vdomosti a zru-

nosti v živnosti potebné. Zkouška skládá se ped komisí pi spoleenstvu

zízenou, skládající se z pedsedy jmenovaného politickým úadem zemským,

a nejmén dvou písedících, kteí jmenují se z polovice pedstavenstvem

spoleenstva, z polovice výborem pomocnickým. Neobstál-li ue pi zkoušce,

prodlouží se mu uební doba až do té doby, kdy zkoušku s úspchem
složí. Z výroku zkušební komise není odvolání, nezastaví-li pedseda sám

její usnesení, rovnž nejsou, jak by se nyní slušelo, s potebn->u pesností

dány pedpisy o potrestání mistr, kteí svým um píležitosti k ádnému
vyuení se neposkytují, ani o tom, aby se zamezilo pijímání u mistry,

kteí um píležitost tut ) dle povahy své vlastní živnosti poskytnouti

ani nemohou.

Pro absolventy prmyslových škol, na kterých se dotyné živnosti

nejmén 4 léta (nebo 2 lét i s pedchozí praxí odbornou) prakticky vy-

uuje, ustanovuje se pomocnické zamstnání nejmén na jeden rok, než

mohou opovdíti samostatn živnost emeslnou.

Pro krejovství ženami provozované pedpisuje se rozhodn ádné
vyuení u mistra nebo ve vyuovacích ústavech, ostatní živnosti, dle zvyku

ženami provozované, kde o prkazu zpsobilosti rozhoduje sám úad živno-

stenský, budou pesn ureny ministerstvem. Pi veejných a komanditních

spolenostech musí aspo jeden veejný spoleník podati prkaz zpsobi-

losti pro emeslnickou živnost, kterou by chtli provozovati. Není-li prkaz
zpsobilosti vbec zcela nepochybn proveden, musí živnostenský úad vy-

slechnouti o tom spoleenstvo.

Malým pokrokem jest, že se na míst úplného potlaení soukromého

výdlkáského prostedkování služeb a míst vauje živnost tato mezi kon-

cedované s kauukovými požadavky dostateného vzdlání všeobecného.
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spolehlivosti a místní poteby, nehledíc ke zvláštním podmínkám, které

mají býti vládním naízením ješt vydány pro koncese ke sprostedkování

kojných. Osnova pedpisuje dále pro poptavárny pedložení jednacího ádu
s urením výše poplatk ke schválení místodržitelskému, vedení knih, zákaz

propachtování živnosti, zákaz spojovati poptavárnu bez výslovného schvá-

lení místodržitelského s jinou živností, zejména s hostinskou (pechová-
vatelskou).

Povstného § 37. o tom, že každý živnostník smí provésti veškeré

práce k úplnému dohotovení výrobku potebné, osnova se nedotýká a rovnž
nezavádí prkaz zpsobilosti pro továrny a pro živnosti obchodní. Toliko

konfekce má odstonati novou osnovu: obchodník smí pijímati zakázky a

bráti míru na výrobky emeslnické i konen — jaká koncese! — pijímati

provedení zmn a oprav na výrobcích od nho dodaných, dá-li jen tyto

práce provésti oprávnnými samostatnými živnostníky a — nejde-li o šaty

nebo obuv, nebo o úprav konfekních živností bude vydán dle osnovy
zákon zvláštní, jehož návrh je dosud tajemstvím ministerských kanceláí.

Ráz formální, vtšinou dle dosavadní praxe, mají pedpisy o rozhodo-

vání spor st.-^an oprávnností živnostenských, o právu vdovském, o ued-
nické smlouv a j. Valných za to zmn doznávají optn pedpisy o spole-

enstvech živnostenských. Rozšiuje se jich kompetence na urování denní

doby pracovní, doby výplatné a lhty výpovdní se subsidiární platností

(neprokáže-li se, že živnostník se svými pomocníky uinil úmluvu jinou),

na zakládání a podporu vyuovacích zaízení (škol a dílen cvi:ných, kuis,
uednických výstav atd.), na pstní zájm humanitních a hospodáských.
Zevrubná ustanovení podává osnova o pokladnách nemocenských a pod-

prných pro leny, o prostedkování práce, které se spolefnstvm vnu-

cuje, teba že se k nmu ukázala z pravidla naprosto nezpsobilými, o re-

kursním právu spoleenstev proti rozhodnutím úad živnostenských,

o jednání ve hromadách spoleenstevních, o dozoru nad spoleenstvy,

o jednotách spoleenstevních atd , také instituce instruktor spoleenstev-

ních má býti nyní pojata v ád živnostenský a zrušuje se dosavadní ne-

rovnost, že zamstnavatel trestán byl dle živnostenského ádu zpravidla

pokutou, zamstnanec pak vzením.

Celkem lze charakterisovati osnovu nové reformy ádu živnostenského

jako optné zostení prkazu zpsobilosti pro emesla obligatorním zave-

dením zkoušky uednické, rozšíení kompetence a zodbornní spoleenstev

s lepší úpravou dozoru nad nimi a pokus o vybudování jednot spoleen-

stevních. »Ochrany« ve smyslu, jak po ní volá agitace živnostenská, naproti

velkokapitálu výrobnímu a obchodnímu, áni nová osnova neposkytuje, leda

naproti konfekcionáství. Píliš jsou chránni živnostníci samostatní, teba
že jen zase malí naproti malým, e píliš málo živnostníci nastávající:

uové a pomocníci. A jest obava, že všecka sebe krásnjší ustanovení

o psobnosti spoleenstev roztíští se o indolenci živnostník samých, zlá-

kaných heslem o monopolu emeslnické výroby pro vyuené emeslníkj'.

T.
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SOCIÁLNÍ. Letní dovolené v závodech obchodních a prum^yslových — Stávka oieláských
dlník v Sev. Americe — Pojištní podnikatel proti stávkám v Rakousku — Xovela k zá-

konu o živn(\stensk)'ch soudech v Nmecku — Socialistické sjezdy v Americe, Xorsku a
Dánsku.

Skonila doba letních prázdnin a dovolených, které stávají se vždy

více obvyklými nejen ve školách a úadech, nýbrž i v závodech obchod-

ních a prmyslových.

I zamstnavatelé živnostenští poínají oceovati výhody, jaké jim

samým pináší letní dovolená, personálu poskytnutá. Vj^hody nejen hygie-

nické, nýbrž i mravní. Kontoarista, prodava, dlník získá nejenom na

zdraví, yyjde-li v dlouhém roce jednou na souvisljxh nkolik dní z pisárny,.

krámu a dílny v klid, svtlo a zdravj^ vzduch — on získá mnoho i mo-
ráln, vnitn, spokojeností a optnou vyrovnaností svého vnitního života,

než kdyby týden co týden, rok co rok nezmnn vláel káru svého vý-

dlkového zamstnání. A ti úedníci starého vydání, kteí se chlubívali, že

po celých tyicet let služby nežádali a nebyli na dovolené — a byli ta-

koví a jsou dosud pedstavení, jimž by takový chudák byl ideálem pod-

ízeného úedníka — dávali vlastn nejsmutnjší vysvdení nejen sami

sob, nýbrž i své práci : nebo oni jist nemohli pracovati le mechanicky,

šablonovit a na konec i špatn, jako stroj, jehož koleka se vychodila a

nebyla opravována.

Stojí-li i 2— 4^/g výdaj, jejž zpsobuje týdenní i trnáctidenní do-

volená personálu v podnicích výrobních, slušnému zamstnavateli za po-

sílení zdraví a spokojenosti ádného dlnictva, pijde dovolená ješt lacinji

závodm obchodnickým a úadm, protože za dovolence pracuje v oeká-
vání stejné výhody rád a ochotn ostatní zamstnaný personál.

A tu picházíme opt k úkazu, že mezi nmeckými zamstnavateli

a pedstavenými pesvdení o pn spšném úinkování vnitní spokojenosti

na postup a jakoit prací je daleko rozšíenjší a hlubší než u zamstna-
vatel a pedstavených eských, a ídkost dovolených pro dorostlý personál

jest u nás jen obmnou oposice proti nedlnímu klidu zízenc a pravidel-

ného nedlního vyuování u na obchodních a prmyslových školách

pokraovacích. My, kteíí druhdy tak otrocky kopírujeme Nmce, jsme jejich

leben und leben lassen z pravidla pravým opakem.

Obrovská stávka vypukla v ervenci v oceláském prmyslu Spoje-

ných Stát Severoamerických. Oceláský trust, nejvtší to kartel svta,
zbudovaný na kapitále asi 2700 milion zlatých, ocitl se ve sporu s dl-
níky, kteí, chtjíce se tak pevn organisovati, jako jsou jejich zamstna-
vatelé, naléhali na to, aby všechno dlnictvo v dílnách trustu zamstnané
rovnž sdružilo se v jednotné pevné orgarisaci a aby za tím úelem ve

všech dílnách trustu zavedena byla mzdová stupnice dlnického svazu oce-

láského, k nmuž píslušela více než tetina všeho dlnictva, trustem za-

mstnávaného.
Když shody po tídenním jednání nedosaženo, prohlášena stávka,

k níž slíbily prý penžní pomoc i jiné velké organisace dlnické. Po tech
nedlích boje stávkového, podniknutého ne bez pípravy a vedeného ener-

gicky i obezele, vydáno vdci dlnictva heslo o generální stávce dlnictva
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oceláského, ale bylo ho jen z ásti uposlechnuto a rovnž nedostavilo se

obávané znané klesnutí akcií oceláských, ponvadž také zamstnavatelé
s Morganem v ele napjali všechny síly, aby výrobu, ceny produkt i své

pevládající postavení na trhu kovovém udrželi.

Nicmén oekává se, že ob strany se pece dohodnou smírn ; mi-

liardový kapitál potebuje rukou, které by pracovaly na pevzatých objed-

návkách, uritou lhtou vázaných, a bojí se, aby trváním stávky nebyly

posíleny podniky dosud mimo trust stoj cí i živly rozkladné v trustu

samém. Není každý úastník trustu dobrovolným a leckterým byla by
vítána záminka k vyklouznutí. A dlnictvo, tebas mlo zajisté nastádány
bohaté fondy stávkové, na by plýtvalo silami, dosáhne-li svých požadavk
smírem. Peuje každý celkem jen o své interesy ; o zájmy konsument
oceli, veliké ady dalších výrobních odvtví a jejich dlnictvo nech starají

se tito další výrobci a jejich dlníci sami.

A již pak konený výsledek stávky bude jakýkoli, krásný sen n-
kterých amerických kapitalist, že obrovské trusty jsou bezpeným lékem

proti hnutí dlnickému, byl rychle a na dobro znien, dlnictvo snaží se

eliti monopolu monopolem a mže býti sice na as pekonáno, ale ne

udoláno.

*

V Rakousku schválila vláda stanovy spolku k pojištní prmyslník
proti škodám vznikajícím ze stávek dlnických. Podnikatelé budou platiti

urité promille souhrnu placené mzdy dlnické a obdrží v pípad neza-

vinné stávky za každý den její náhradou polovici mzdy dlnické. Byla-li

stávka podnikatelem zavinna ili nic, rozhoduje sbor dvrník, kteí

budou se snažiti též o dosažení shody mezi zamstnavateli a dlníky.

V Nmecku uzákonna byla v ervnu novela k zákonu o soudech

živnostenských. Soudy živnostenské uinny nyní obligatorními pro všechna

msta s více než 20.000 obyvateli, ímž zavedeny budou nyní v pade-

sáti nových mstech, píslušnost jejich rozšíena též na nároky o náhradu

za protizákonné zápisy v knížky a vysvdení pracovní, knížky nemo-
censké a pod., živnostenské soudy mohou budoucn zihájiti innost do-

hodí ne pouze k vyzvání obou sporných stran, nýbrž pokusiti se o dohodu
ryze z vlastní iniciativy bez vyzvání kterékoliv strany, mohouce nad to

strany penžitými pokutami donutiti, aby se k jednání ped soudem do-

stavily. V dohodí funkci psobí pak jakožto písedící tyi osoby, jmeno-

vané po dvou obma stranami spornými. Další úkol jejich, podávati dobrá

zdání a návrhy úadm, poskytuje nyní živnostenským soudm v jistém

smyslu ráz komor dlnických.

V severní Americe došlo na sjezdu v Indianopoli v ervenci a

srpnu t. r. ke sjednocení obou dosavad se rznících frakcí sociální demo-

kracie pod jednotným názvem »Socialist Party« a s jednotným výkonným
výborem, jehož sídlem bude St. Louis. Sjezd, který prohlásil še pro mezi-

národní spojení se sociáln demokratickým dlnictvem všech národ, vy-
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slovil mezi jinými požadavky též postátnní dopravních prostedk i pr-
myslových závod monopolových, trustových a pod., a použití píjm
z tchto podnik ke zvýšení mzdy, zkrácení doby pracovní a zlepšení vý-

kon a výrobk pro spotebovatelstvo, zavedení úrazového, nemocenského,

starobního a prázdového pojištní, zaopatování práce pi veejných stav-

bách nezamstnancm, bezplatnou výchovu dítek, zákaz dalšího prodeje

veejných pozemk a j.

Také sociální demokracie švédská, norvéžská a dánská konaly v lét

sjezdy v Kodani. Norvéžská ve znamení nového volebního ádu do obcí,

poskytujícího v^šeobecné volební právo pro muže a skoro všeobecné pro

ženy. Pi obecních volbách podzimních pjde strana v zápas pod hesly

bezplatného opatení, všech vyuovacích pomcek, provádní obecních prací

ve vlastní režii, volby továrních inspektor dlnickými organisacemi, zavedení

Shodinné doby pracovní a minimální mzdy pro obecní dlníky, obecní pée
o nemocné, zízení dostateného množství levných byt pro nemajetné atd.

V Dánsku posílila sociální demokracii zmna vládní soustavy ve smyslu

liberálním a sjezd sociáln demokratický vyzval píslušníky strany, aby

tiskem a politickou organisací bylo zmny soustavy vládní co nejvíce vy-

užitkováno pro hospodáské prospchy a politická práva dlnictva.

Ve Švédsku chtjí dlníci k vymezení všeobecného rovného práva

hlasovacího sáhnouti dle poteby i ku všeobecné stávce, dosáhše slibu

hmotné i mravní podpory od organisací dánských a norvéžských, na sjezdu

zastoupených. V.

ŠKOLSKÉ: yalná hromada delegát Ústedního spolku jednot uitelských v echách — Bi-
lance nynjšího vedení — Pijatý zákon na služné uitelstva v Cechách u srovnání se sou-

asn pijatým zákonem na služné uitelstva ve Slezsku — Pípravy ke svazu všeho uitelstva
eskoslovanského — Obmýšlená záložny svazu — Uitelské knihkupectví v Brandýse n. L. —
Odepeni náhrady za substituci posl. erného — Sjezd absolvent pedagogií — Konflikt na
schzi delegát Ust. sjolku moravského — Odchod a resignace Slamníkova — Snahy »Jed-
noty uitelstva škol _mešanských» a její úspchy^ — Sjezd a valná hromada uitelstva mš.
škol na Morav — Návrhy na reorganisaci škol mšanských.

Oba »Ustední spolky jednot uitelských* v Cechách i na. Morav
mly v msíci srpnu své obvyklé valné hromady delegát. První v Praze

ve dnech 7. a 8. srpna za úastenství 225 delegát, zastupujících 111 ui-
telských jednot, druhý v Tišnov dne 19. srpna.

Prbh valné hromady »Ustedního spolku« v Cechách byl klidný.

Veškerá oposice vedená proti pedsednictvu a výboru roku minulého pro

pijímání a prolínání pokrokové organisace leny konservativn-klerikálními,

pro neestné zbran, jakých vi oposici užívalo pedsednictvo v povstném
svém skrz na skrz nepravdivém »dvrném sdlení« a pozdji v ústedním
svém vstníku — byla nucena z »Ústedního spolku« vystoupiti. Ústední
spolek ztrativ pochybeným vedením tém všechno uitelstvo Prahy a nej-

širšího okolí, veškeré uitelstvo plzeské, eskobrodské, hlinecké a všechno

tém uitelstvo škol mšanských, které jedin svoji »Jednotu « považuje

za oprávnnou zástupkyni svých zájm — pozbyl dležitého práva mluviti

a jednati za všechno eské uitelstvo v království. Tím ovšem váha e-
ského Ústedního spolku hluboko poklesla a nemže se nikterak vyrovnati

váze, jakou má zemský ústední spolek uitelstva nmeckého, sdružující



922

nmecké uitelstvo v Cechách všechno. Trhlinj'- organisace eského ui-
telstva v Cechách musily se zrakm veejnosti a zvlášt pak zrakm po-

selstva zemského objeviti pi posledním zasedání, na nmž upravovalo se

uitelské služné. Zástupci Ústedního spolku na p. intervenovali všude,

kde se dalo, pro jednotné kvinkvenálky jak na školách obecných, tak na

školách mšanských. Zástupci >Jednoty uitelstva škol mšanských* žá-

dali jak základní služné, tak kvinkvenálky a pídavky aktivní vyšší na

mšanských než na obecných školách — a domohli se skuten proti

Ústednímu spolku znaného úspchu. Ústední spolek domáhal se aktiv-

ních pídavk pro uitelstvo všechno a zatím piznány pídavky aktivní

jedin uitelstvu, žijícímu v obcích ítajících více než 8000 obyvatel.

Byla to pi posledním zasedání snmovním pravá podívaná pro boh}', pi
níž nejednotnost, rozháranost eského 'uitelstva ukázala se ped veejností

v ostrém svtle. Byl-li pes to zákon o služném uitelstva odhlasován, pak
zpsobil to ne respekt ped organisací, ale hlavn strach poselstva ped
blízkými volbami snmovními.

Valnou hromadu delegát zahájil pedseda Ústedního spolku V. Ra.^ín

proslovem, v nmž konstatoval, že uitelstvo po dlouhých strádáních a

zápasech dostoupilo ku první met, vedoucí k vytenému cíli. Pochválil

snm království eského a jeho poselstvo uznav, že pro uitelstvo uinilo

tolik, co za daných pomr uiniti mohlo. (?) Jak velkou ochotu uitelstvu

pomoci mli na p. mladoeští poslanci, vyzírá z fakta, že jednomu z nich

bylo klubem uloženo dáti v posledních schzích snmovních návrh na optné
odroení otázky úpravy plat uitelských. Jedin pevnému odhodlání nacio-

nálních poslanc nmeckých, kteí prohlásili, že díve snm neopustí, pokud
otázka úpravy uitelského služného vyízena nebude, jest dkr váti, že klub

mladoeský zámr svj neprovedl.

Pedseda V. Rašín konstatoval dále ped uitelstvem, že »není možno,

aby zákonu bylo odepeno schválení,* nebo jest dobe informován

s kompetentních míst. Lze uitelstvu jenom páti, aby nejbližší budoucnost

potvrdila bezpené informace starosty Ústedního spolku. Loni informoval

pedseda V. Rašín uitelstvo v povstném »dvrném sdlení* , že pii-
nním jeho nastal v rozhodujících kruzích pro uitelstvo neoekávaný obrat,

že návrh na služné bude v podzimním zasedání pijat a od 1. ledna 1901

že vejde v platnost, a zatím teprve v ervenci r. 1901 ped bezprostední

blízkostí voleb snmovních pijat byl návrh, který bude- li sankcionován a —
co dležitjšího — rajde-li se pro úhrada, vejde celý v platnost až v r. 1904.

Uitelstvo musí tedy veškeré bezpené informace starosty Ústedního spolku

a jeho všechno ujišování bráti cum grano salis. Je-li u kterého stavu

skepse oprávnna, je to zajisté u stavu uitelského. Vždy ješt dosud ne-

dostali uitelé posledních platebních tíd svoji v msíci prosinci minulého

roku odhlasovanou almužnu. Jisto jest, že každý pijatý i sankcionovaný

zákon jest ilusorní, pokud pro nenalezena úhrada, a ta dnes pro pijatý

zákon o služném uitelstva nalezena není.

Nov pijatý zákon o služném uitelstva v Cechách, za njž ped-
seda V. Rašín by nejradji pivedl uitelstvo eské zpt do lna strany

mladoeské, jen kdyby mu za to slíbena byla podpora jeho pia desideria —
poslaneckého mandátu — nemže se nikterak vyrovnati souasn pijatému

návrhu na služné uitelstva v malém vévodství Slezském. Kdežto základní
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služné uitelstva v echách (1600 K na obecných, 2000 K na mšan-
ských) se po celý vk uitel nezvýší, vzroste prbhem doby služební

základní služné uitele obecné školy ve Slezsku ze 1400 K na 2000 K,

uitele pak školy mšanské z 2200 K na 2400 K vedle sedmi deseti-

procentních kvinkvenálek. Funkní pídavky správc škol budou ve Slezsku

rovnž až i o 200 K vyšší než v Cechách. Mimo to dostanou všichni

uitelé slezští dle místních tíd, jež urí okresní školní rady, píbytené ve

výši 100 až 800 K. V echách veliká vtšina uitelstva v obcích do

8000 obyvatel bude si musit píbytené platit ze služného. Jedin uitelé

v obcích, ítajících více než 8000 obyvatel, dostanou v Cechách t. zv.

pídavky aktivní ve výši 15—40^0 základního služného. Konené píjmy
uitele obecné školy v nejmenších obcích budou ve Slezsku o 460 K,

v nejvtších obcích o 220 K, ídících uitel v nejmenších obcích o 610 K,

v nejvtších o 40 K, uitel mšanských škol v nejmenších obcích o 800 K,

v nejvtších o 300 K a editel mšanských škol v nejmenších obcích

dokonce o 900 K, v nejvtších o 100 K vyšší než konené píjmy ui-
telstva v echách v r. 1904. Dle toho budou míti uitelé malého chudého

vévodství vesms vyšší píjmy než uitelé velkého bohatého království.

Tiskem vydaná a na valné schzi delegát Ústedního spolku v e-
chách rozdaná zpráva jednatelská konstatuje, že spolek ve 120 jednotách

sdružoval v posledním roce správním 7953 len. Kolik set len Ústední
spolek vinou svého vedení ztratil, jednatelská zpráva nevypoítává. Dle

zprávy za rok píedchozí bylo v organisaci uitelské 8325 len, tedy

o nkolik set více. Dnes je na 25''/q uitelstva eského mimo organisaci.

Uitelstvo vyhledávalo dle zprávy jednatelské nejužší styk s lidem, oddá-

vajíc se mimo školu pilné práci ve všech možných oborech, jsouc hlavním

initelem v rzných spolcích lidových.

Zpráva pokladní sdluje, že z -píspvk roních vnováno bylo fondu

pro útulky 1800 K, podprnému fondu 5000 K, Samostatnému sirotinci

1250 K a fondu na uitelský dm 1250 K. Vydání na správní záleži-

tosti Ústedního spolku se proti vydáním za dívjšího vedení znkolika-

násobila.

Valná hromada usnesla se založiti záložnu všeho uitelstva esko-
slovanského za tím úelem, by napomáhala poskytováním úvru zájmm
uitelstva tohoto. Nestane-li se svaz uitelstva eskoslovanského skutkem,

je výbor Ústedního spolku splnomocnn aktivovati záložnu Ústední jed-

noty uitelské v echách s úvrními družstvy po jednotách. Úkol poskyto-

vati úvr všemu eskému uitelstvu v echách plní zdárn po nkolik let

již uitdská záložna »Komen3ký« v Praze — jejíž velká vtšina len-
stva je z uitelstva venkovského. Za nkolik let svého trvání dostoupila

netušeného rozkvtu. Místo jednoho mocného finanního ústavu uitelského
budou zase v budoucnosti ústavy dva a snad i více menších a tím i malo-
mocnjších. Ústední spol k upadá zase do osudného tíštní slabých dosud
sil finanních. Jako jsou zbyten dva sirotince uitelské, které dohromady
nemohou dlati tolik, kolik by mohl velký sirotinec jeden, tak budou dv
záložny menší, jichž síla nikdy se nebude moci tak rozvinouti, jako síla

záložny jedné velké.

Zemská školní rada na žádost Ústedního spolku rozhodla, že není

teba žádosti za udlování kvinkvenálek kolkovati. Kvinkvenálky jsou za-
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jisté ástmi služného a nebylo by ani teba o n žádati. Školní úady
mly by samy bez žádostí, jako se to dje u státních úedník, uitelm
ptileté zákonité pídavky ke služnému poukazovati k vyplácení.

Valná hromada delegát splnomocnila ústední- výbor, aby uzavel
projektovanou smlouvu s knihkupeckou firmou Drnek a spol. v Brandýse
nad Labem. Uitelstvo chce veškerý konsum knih odebírati prostednictvím

svého vlastního knihkupectví a tím získati výnos, který jinak plyne do
kapes jiných knihkupc. Otázka zízení uitelského knihkupectví patila by
spíše k projednání literárnímu sdružení uitelskému, »Ddictví Komen-
ského*, které také otázkou touto se již obíralo.

Zemský výbor království eského odepel náklad na substituci uitele

a spisovatele J. erného, který zvolen byl pi posledních volbách poslancem
do rady íšské. Valná hromada delegát nad rozhodnutím zemského vý-

boru, které nemá analogie v praksi úad státních ani autonomních úad
jiných zemí, vyslovila politování, vidouc správn v odepení nepatrného

pídavku jedinému poslanci-uiteli, jistý stupe neblahovolnosti k celému
stavu uitelskému. Poslanec J. erný na schzi dobe ukázal, že každý
poslanec má míti dle platných zákon o zastupitelstvech dostatek volnosti

k vykonávání svého mandátu, který se neome-^uje jedin na lavici v parla-

ment. Poslanec musí míti dostatek asu k získávání informací u volistva,

ku práci ve volistvu, ke studiím návrh a zákonodárných pedloh. Pípad
posj. erného je novým dokladem toho, jak zpátenická jest nejvyšší auto-

nomní instance zemská. Stát udluje zvoleným poslancm uitelm ze škol

stedních, odborných i vysokých po jich zvolení do zastupitelstva íšského
dovolené na celou šestiletou dobu snmovní a to beze všech výhrad, zemský
výbor království žádá pak, aby si zvolený poslanec-uitel školy obecné
z bídného služného svého platil ješt substituta. Je smutno, že v bohatém
království jsou nuceni platiti za sebe substituty i uitelé, kteí po nkolika-

letém šetení vyžádají si dovolené ke studiím školství v cizin.

Myšlenka utvoení svazu všeho uitelstva eskoslovanskéh \ jehož

úkolem by bylo stanoviti jednotný program národního školství a dbáti

písn o jeho zachovávání, vyslovována byla již v prvních ronících »e-
ského Uitele«. Poslední valná hromada delegát uložila výboru Ústedního
spolku jmenovati delegáty, kteí by spolen se zástupci Ústedního spolku

moravského a slezského vypracovali stanovy svazu uitelskýcli jednot

eskoslovanských. Jde o to, aby se umožnil do svazu uitelstva esko-
slovanského vstup uitelstvu všemu, tedy také tomu, které v echách po

nepravdivých zprávách v »dvrném sdlení « a po neochot k žádané

satisfakci bylo nuceno, pamtlivo jsouc své cti, z Ústedního spolku vy-

stoupiti, dále pak uitelstvu škol mšanských, sdruženému v samostatné

»Jednot*. Jen tak se setká myšlenka svazu s plným zdarem. Ústední
spolek v echách ml díve, než se chopil iniciativy v otázce svazu sjed-

notili nejprve všechno uitelstvo zemské, jehož veliký poet v posledním

roce ztratil. Ovšem návrh na problematické soudní vymáhání píspvk od

pražského »Komenského« k bývalé jednot všeho uitelstva v království,

kterou nynjší pedsednictvo z rukou svého pedchdce pejalo, nepovede.

K valné hromad delegát družil se letos vhodn sjezd abiturientv

ústav uitelských. Ped dvma roky uinil pražský »Komenský« pokus

se svoláním absolvent pedagogií. Promluveno jim bylo o dalším sebe-
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vzdlání, o uitelské organisaci, jejím významu a úkolu. Sjezd abiturient

navštíven byl 50 úastníky. K. Tuek naznail vhodn úkoly mladých

uitel, varoval je ped klerikalismem, vyžaduje od nich prozíravost a roz-

vahu jednání, bezúhonný život a mravní charakter, a vybídnul je k usku-

teování všech velikých, svobodných a poctivých myšlenek. J. Ulehla na-

znail v pkné ei rzné zpsoby práce sebevzdlávací, uvedl rozmanité

methody uení se cizím jazykm, kteréhožto uení na pedagogiích tak málo

se kandidátm dostává, promluvil vhodn o dležitosti studia djepisu, cesto-

pisu, vd pírodních, luby, esthetiky a národního hospodáství. Sjezd

abiturient byl velmi zdailý a jest si páti, aby každoron byl po-

ádán.
Na schzi delegátv Ústedního spolku moravského v Tišnov pišly

na petes organisaní záležitosti, pi emž prudce se stetly pokrokový

smr se smrem konservativním, který ml dosud v rukou vedení.

Jednatelská zpráva Ústedního spolku moravského udává, že uitel-

stvo moravské potem 4000 soustedno je ve 45 jednotách. Schzí uspo-

ádalo uitelstvo moravské 239, z nichž bylo 99 vdeckých pednášek,

37 cestopisných, 31 methodických a mnoho literárních. Živ rokováno bylo

ve všech tém jednotách o ádu disciplinárním, který byl snmem pijat

a o nmž v minulém ísle jsme referovali.

O svazu uitelstva eskoslovanského referoval editel Jos. Ulehla.

Svaz bude míti na starosti mimo ostatní záležitosti také sociální postavení

dtí a bude stupnm k autoritativní rad školské, skládající se všech kate-

gorií škol. Na uitelstvo a snahy jeho psobí siln rámcový program naší

strany lidové žádající ve svém školském oddílu, by uitelstvo každého

národa zvolilo si ze stedu svého pomrn dle rzných kategorií ústav
vyuovacích a stup školských výbory okresní a jednotný nejvyšší orgán,

nejvyšší radu školskou, poslední to instanci národa v otázkách výchovy
a vyuování, která by se stala vlastním kulturním a osvtovým stediskem

života národního, bedlivým strážcem toho, by školství vždy na dráze po-

kroku zdatn kráelo ku pedu. Instance tato byla by ve smyslu našeho

programu jediná pro celý národ a pomr její k ministerstvu kultu a vy-

uování byl by zvláštní normou uren.
Ke srážce na valné hromad uitelských delegát moravskj^ch došlo

pi jednání o zmn stanov a o provedení na loské schzi v Litovli pi-

jaté pokrokové resoluce. Zástupci nezdrav konservativního smru Slam-
níkova chtli se provedení dsledk litovelské resoluce pokud možno zba-

viti. Tomu ovšem odporovali pokrokovci, kteí mli vtšinu a žádali pro-

vedení resoluce. Pi pohnuté debat odešel dlouholetý pedseda Slamník,
ohlásiv svoji resignaci. S ním resignoval souasn celý výbor. Na píští

valné hromad dojde k volb celého nového výboru a ku projednání

stanov,

V moravském uitelstvu vítzí nový smr pokrokový, zatím co v e-
chách nynjší pedáci v Ústedním spolku hledí dle zpráv Školského Obzoru
zavésti uitelstvo prostednictvím strany radikáln státoprávní a národn-
dlnické za cenu nkolika pochybných mandát poslaneckých zpt do lna
mladoeského.

Uitelstvo škol mšanských v echách, které nemohlo v Ústedním
spolku docíliti, by si o svých zájmech a požadavcích hmotných rozhodovati
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statnou »Jednotu« a rozvinulo v poslední dob horlivou innost, smující
k úprav plat a reorganisaci školy mšanské. V prvém smru docílilo,

jak jsme již v pedu konstatovali, znaného úspchu, domohouc se proti

intencím Ústedního spolku vyšších ptiletých pídavk. Po 10 letech do-

stane se uitelstvu škol mšanských alespo ástené náhrady za snížení

služného, kterým valná ást uitelstva toho postižena byla zákonem o služ-

ném z r. 1894. Ve smru druhém usiluje uitelstvo mšanských škol o to,

o co také náš program školský žádá, totiž o rozšíení mšanské školy

fakultativním IV. roníkem, oddlení správou od školy obecní, menší poet
žactva pro jednotlivé tídy, upravení potu hodin vyuovacích, vyšší vzd-
lání odborové a- výhody pro žactvo vystupující.

Uitelstvo škol mšanských na Morav konalo 6. srpna sjezd a

valnou hromadu v Brn. Podntem ku sjezdu bylo zrušení pti mšan-
ských škol v místech, kde zízeny nové reálky. Na sjezdu pijata resoluce,

prohlašující: 1. Mšanská škola je nejpimenjší prpravou pro vysp-
lost, zdatnost a vzdlání stav stedních (živnostnictva, rolnictva, obchod-

nictva) a na povznesení dlnictva. 2. Mšanská škola jako pravá škola

výrobních tíd nemže býti nahrazena školami stedními — školami to

stav uených. 3. Zizování stedních škol na zíceninách škol mšan-
ských znamená vzdlávání vyšších vrstev na úet inteligence stav sted-

ních, jichž dušev^ní horizont má se snížiti v dob, kdy vše tíhne v ped
a výš

;
proto sjezd varuje co nejdraznji ped rušením mšanských škol.

4. Sjezd z nejhlubšího svého pesvdení vyslovuje se pro zizování škol

mšanských všude vedle škol stedních a pak ve všech lidnatjších obcích

vbec v zájmu zmohutnní stav stedních, opory to síly státu a podmínky
rovnováhy ve spolenosti lidské.

Na valné hromad uitelstva škol mšanských na Morav pojednáno

vedle formalií o dohod mezi uitelstvem mšanských škol z Cech a Mo-
ravy. Usneseno, aby ob Jednoty spolen domáhaly se uskutenní po-

žadavk uitelstva a škol mšanských. Výbory obou Jednot zídí stálý

tylenný poradní sbor, kte^ý bude míti péi o nejastjší udržov^ání styk.

Do zamýšleného svazu eskoslovanského uitelstva vstoupí Jednota jedin

jako útvar vedle Ústedních spolk zemských zcela samostatný.

V rozhodujících kruzích poíná se vážn již uvažovati o reorganisaci

škol mšanských. Ministerstvo zemské obrany zaslalo ministerstvu vyuo-
vání dotaz, »nemohlo-li by absolventm školy mšanské vhodnou úpravou

tchto ústav (pizpsobením uebné osnovy k uebné osnov nižších škol

stedních) umožnno býti pijetí do kadetní školy zemské obrany «. Mini-

sterstvo vyuování výnosem svým z 11. ervence vyžádalo si v této vci

dobré zdání od zemských úad školních a tyto vyzývají opt okresní rady

školní k podání vhodných návrh. Starosta Jednoty uitelstva škol mšan-
ských Josef Vlach doporuuje v dennících sborm uitelským i úadm
školním ku pijetí adu návrh na reorganisaci škol mšanských. Návrhy

tyto, pokud se týkají rozšíení osnovy uebné algebrou a franinou, ome-

zení potu žactva ve tíd na 50, písnjších podmínek ku pijetí do škol

mšanských, postavení absolvent na roven absolventm nižších škol

stedních a zkrácení jich presenní služby vojenské jakož i právního po-

stavení uitelstva škol tch jsou pijatelný. Ne tak návrh na pipojení
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tytídní školy mšanské ku tytídní škole obecné. Jestli má býti n-
jaké rozšíeni školy mšanské, tož má se to v zájmu pokroku a rozšíení

vzdlání díti vždycky smrem vzhru do zralejšího vku žactva, a ne

smrem dol. V 15. roce veku, kdy smysly dtí jsou již pln oteveny,

dá se pi vychování uiniti daleko více, než v roce 11. Vlachovým ná-

vrhem rta rozšíení mšanské školy by se mnoho ve prospch rozšíenj-'

šího vzdlání lidového nezískalo. První roník reorganisované školy dle

návrhu Vlachova o mnoho více by ani podati žactvu nemohl než pátá

tída školy obecné. Mimo to: Mšanská škola pipravuje nyní mimo do-

rost živnostenský, obchodnický, rolnický a dlnický také dorost pro stední

školy odborné, hospodáské, pedagogia, a pipravovati má v budoucnosti

pro kadetky zemské obrany. Na všech tchto školách žádá se pro pijetí

dokonaný 15. rok vku. Dle návrhu Vlachova absolvovali by žáci školu

mšanskou již ve 14. roce svého vku. Musili by tedy, aby mohli do

zmínných ústav vstoupiti, dobrovoln nejvyšší roník školy mšanské
opakovati, jako se to dnes namnoze stává. Tj neznamená pak nic jiného,

než skoro úplnou ztrátu jednoho vzdlávacího roku. Jestli tedy rozšíení

školy mšanské, tož — jak to navrhuje náš program školský — opravdové

rozšíení o vyšší fakultativní roník, pipojený k nynjšímu roníku tetímu.

— r/ —

í ITERARXÍ A UMLECKÉ. Z politické literatury (Dokonení): L. Xiederle, Makedonská" otázka. »Co hatí Slováky "-< — Procházka. Zábavy psychologické. — Smetana, Pamti
knze z církve vyobcovaného. — Stuart Milí, Ii essaye o náboženství. — Stalker, Imago
Christi. — Benj. Kidd. Sociílní vývoj.

Divadelií : repertoire, v}'prava.

t Josef Mojmír Podhorský.

Velmi ajové thema obral si za pedmt svého líeni Dr. Ltib.

Niederle ve spisku »Makedonská otázka« (otisk z »eské Revue«).

Makedonská otázka ozývá se dnes velmi hojn v ústech státník, zejména
ministr zahraniních vcí, plní sloupce novin a asopis, uvedla v život

již objemnou literaturu skoro u všech národ evropských. Celou literaturu

u pedních národ evropských a svj vlastní názor o této otázce rozvíjí

t Dr. Niederle tenám strun, ale obsažn. Spornou otázku make-
donskou rozebírá po stránce politické — a to, jak se jeví v svtové
diplomacii jakožto významná ást otázky východní, jak v politice církevní

a školské na pd domácí. O Makedonii utkávají se politické zájmj' v první

ad Bulharska, dále Srbska, Turecka, ecka a v neposlední ad i Ra-

kouska. Spisovatel pizvukuje zejména dležitost Makedonie pro Rakousko :

od té doby, co s ohromným nákladem okupovalo Bosnu a Hercegovinu,

pirozen pro Rakousko je dán expansivní smr politiky k jihu na Solu.
Co jiné mocnosti hledají dnes v koloniích, Rakousko má hledati na

Balkán, zejména politikou hospodáskou. Dále spisovatel vyslovuje se

proti revoluní propagand makedonského komitétu, jenž v novjší dob
opouští ím dál tím více staré tradice dívjší agitace bulharské v Make-
donii : pomocí škol a církve, zvýšenou prací vdeckou. Moment politický

v otázce makedonské je komplikován ješt problémem ist ethnologickým.

Mikedonce osvojují si za své píslušníky stejn Bulhai, Srbové a Rekové.

Tendenní spisy dovedou si z Makedonc udlat šmahem bu Bulhary,
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bu Srby, bu eky podle toho, psal-li je Bulhar i Srb i ek. Avšak
studie jazykozpytné nestranných pozorovatel prohlašují je velikou vtšinou —
až na menší nkteré kraje — za Bulhary. Ovšem historicky mohou si

stejné právo na Makedonii odvozovati Srbové jako Bulhai. Takto otázka
makedonská ve dnes mocn pod poklikou tajených i netajených zájm
politických. Zatím bojuje se agitací. Spor podle všeho rozhodne se,

míní spisovatel, válkou mezi Srbskem, Bulharskem a snad i eckem
;
po

pípad zasáhnou do ní též velké státy, zejména Rakousko. Vývody Dra
Niederle zasluhují vší pozornosti. Málokdy dostává se eské veejnosti

o otázkách zahraniní politiky tak dobrého pouení. Je.

V ervnu t. r. vyšla v Hodonín knížka »Co hatí Slováky?«-
V rukopise byla hotova již ped dvma roky. Autor je Slovák,

knížka je napsána esky. Je to spis kritický. Maarské násilí vehnalo Slo-

váky do takového naladní mysli, do takového pojímání vcí, že Slováci

vidí píinu všeho svého zla v Maarech. Seirekritiky byl na Slovensku
do nedávná naprostý nedostatek. Už také proto, že byla jen jedna strana.

Všecko dobré bylo na stran Slovákv, všecko zlé na stran Maarv

:

pojímání to nebezpené, a už ho jinak nekvalifikuji. A najednou se vy-

skytne knížka, která praví: Nikoli v Maarech, v nás samých, v Slovácích,

je píina zuboženého stavu našeho. Poznej sebe sama! V tom tkví cena

spisku.

Rozhlédnme se po obsahu dkladnji.
Síla národa spoívá v síle hmotné a v síle duchovní. Hmotná zá-

leží v poetnosti národa a zámožnosti. Slovákv je málo — autor poítá
2,000.000 — a jsou chudobni. Hle, tu je prvá, základní píina nezdarii.

Moudrých a silných, smlých a bohatých musí být dohromady mnoho,
aby nco velkého vykonali. Slováky nelze pirovnávati k Dánm neb Švý-
carm. Chudoba Slovákv je pílišná. Autor soudí, že Slováci drží jen

asi tvrtinu pozemk, a to jsou pozemky nejbídnjší. Lepší ti tvrtiny

mají biskupové, odrodilá šlechta a židé, kteí svého bohatství užívají na

škodu národa slovenského. Ale kdyby prý slovenský lid všecky dluhy

židm zaplatil, sotva prý by mu zstalo 10*^
^ tDho kraje, který obývá.

Táž bída je v slovenském prmyslu a obchod, tu je majetníkem žid.

Dobe prý Rieger Slovákm radil: » Pánové, hlete zbohatnouti, pak budete

mít i politickou váhu!«

Probíraje mravní stránku národa vytýká mu nejprve nedostatek lásky,

zvlášt svépomoci. Kdj'ž byl ped roky v Oravské stolici hlad, z celé

zem vezli Maai plné vagóny dar, také eši mnoho poslali, Slováci

pispli nejmén — prý »Orava hladuje každú zimu«.

Sedmá sta jedná »o slovenském opilství*. tenáe pojímá hrza.
Zápach koalky vítá novorozen, nebo ji pije bába i roditelka. Kmoti a

domácí si »zdrávkují« koalkou. Zpití kmoti — stalo se a snad ne jeden-

krát — ztratili cestou dít, sami zmrzli (známo, že opilí lidé snáze zmrznou,

ježto alkohol odnímá nitru teplo) a dít zstalo na živu. I v t. zv. lepších

domech nejednou »náboženská podstata ktu úpln mizí vedle grandiosní

žranice«. (Spisovatel si vyžaduje, aby mu drsná slova nebyla ve zlé vy-

kládána; chce prý vc oznait tak, jaká skuten jest.) »Opilost mládeže,
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ožralství pi svatbách, pi stavbách, pi svážení, kupováni, prodávání, na

pltnici . . . sotva kde jinde bují tolik jako na Slovensku. « Vypustí-li Slovák

duši, první starost je poslati pro pálenku. Tu pijí domácí a píchozí truchlící

celou not pod' titulem nábožnosti zpívajíce pi tom i pohební písn. »Do-

trunení vyprovázejí rakev ku hrobu, a vrátivše se, dále truní, odbavujíce

»kar«. Stejn jako lid pije i intelligence, jenže za vtší peníze. I pi ná-

rodních slavnostech pije se od veera do rána, tak že nejeden národovec,

písn národní zpívaje, sotva na nohou stojí. Mnohý intelligent ví, že

opilství patí k geniálnosti ; aby osvdil geniálnost, opíjí se.

Potom pojednává »o slovenské nesolidnosti*. Ptá se knží: Zda jste

kazateli aneb kaziteli slova božího ? Pasete ovce aneb jen stíháte ? Zda
nekážete vodu, pijíce víno? Potom se obrací k pravotárm (advokátm):

Zda o právu tárajíce nejste pachateli nepráva? K uitelm: Neuí se vše-

likde v židov-ké škole lépe než ve slovenské? Konen vytýká nepoctivost

v obchod. My, slovenská intelligence, jsme v 80 až 90'^|^) vinni smutným
postavením národa.

Devátý lánek pojednává »o slovenské pýše«. Ale posudek náš by

se velmi rozšíil, kdybychom podávali obsah dílka, by sebe strunji.

Pýchá sloven- ké intelligence vi lidu je skuten zarážející a pravd-
podobné vyvinula se zlým píkladem pyšného, nevzdlaného, po celém

Slovensku hojn rozšíeného zemanstva. Zemane pravdpodobn jsou také

uiteli opilství, požitkáství a zahaleství. Vždy víme, od eho zhynula

Polska. Touž nemocí stn i Slovensko.

Ve stati »o slovenské nesvornosti* mluví autor o nesvornosti d-
jinné, o nesvornosti mezi katolíky a evangelíky, o nesvornosti hrstky Slo-

vákv v Americe, o nesvornosti v národní stran . . . Slovensko je prý

vtlená odstedivost, kteráž vlastnost prý též byla píinou, že se Slováci od
echv literárn odlouili.

Ve stati »o nebroušených drahokamích na Slovensku* autor uvádí

citát uitele J. M. o slovenských uitelích. »Všetko na svte snaží sa za

pokrokom, len uitstvo slovenské ostává pri flaši, ferble, kolkoch a faike.

Lenivé je ešte len i o tom rozumom pohnú, akoby sebe (sob) z mate-

riálhej biedy pomohlo, ni to, aby druhým bolo v stave k tomu dopo-

máha.« I v našich Athénách (roz. Tur. Sv. Martin), komu vyšla attická

sl pravdy a vtipu, háže »blátem hrubiánstva«.

lánek )»o nábožnosti Slovák* je napsán s vroucností. Tu pozná-

váme, že autorem knížky je knz, knz zbožný. V nábožnosti Slovan vidí

nejlepší záruku jejich budoucnosti. Zelí, že místo pravé zbožnosti zahosuje

se v církvích plané enní a formálnost.

V lánku »o obdobách mladého oslovstva a o barv na vestc ob-

šírn uvažuje, jaké chyby se Slováci dopustili, literárn se od echv od-

louivše. Ale tu poukazuji tenáe na knížku samu. Nám by byla knížka

stejn zajímavou a milou, i kdyby byla napsána slovensky, i kdyby byl

autor neželel slovenského od echv odlouení: ona je první sebekritikou

na Slovensku a my tak víme, že sebekritika je poátek nápravy.

Další ást pojednává o slovenské politice. Tu autor hodn theorisuje

;

nikoli plan, pece rozvlán. Mnohý lánek nevyhrauje se v uritou,

pesnou myšlenku. Rozvlánost — ekl povolaný kritik — je píznakem
slovenské spisby ; v tomto spisku ji zvlášt neradi vidíme.

NAŠE DOBA. R. VIII., . 12. 1901. 20. záí. 59
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Než, vyberme nkteré myšlenky z lánk politických.

Mezi Slováky jsou i panslavisté ; nech jsou, každý národ má rzné
politické krajní strany, nespravedlivo je slovenský národ pro nkolik pan-

slavist pronásledovati, ale slovenský panslavismus jest jalový. Jaký je to

panslavismus, když se bez vážné píiny odluují od echa? Rusové o malé

a chudobné Slovensko, obydlené jinovrci, šismatiky nestojí. Slovensku

mže pijíti podpora od Cech, nikoli od Rus. Budou-li Maai pekážeti

kulturní vzájemnosti eskoslovenské, vženou Slováky do panrusismu, nebo

Slováci cítí svou malost, odtud také potebu o Slovany se opírati. Dosud
slovanská vzájemnost pro Slováky neuinila nieho.

Roku 1848 vydali Slováci t. zv. manifest, politický to program, a za

tináct let, r. 1861, vyšlo memorandum, nový to politický program, prvému
valn odporující. Na memorandu si Slováci zakládají jako na pevném pro-

gramu, ale pvodce memoranda, Štpán Daxner, napsal krátce ped smrtí

svou (1892): »To som vedel, že nepovolia nám osobitné (zvláštní) územie

ve je to otázka moci, a nie otázka idyllického kongressu, ako bol sváto

martinský. « Nech tedy Slováci vyslechnou bez pohoršení, pravíme-li jim

že nemají politického programu. Nemají a nemají. To, co v ervenci ná-

rodní strana prohlásila, prý ze dne 11. dubna, není duch memoranda a také

to není žádný program.

Autor knížky »Co hatí Slováky ?« mluví proti šovinismu, i proti

šovinismu slovenskému ; šovinismus je politika pohanská. I radí na konci

lánku tuto politiku: 1. A každý hledí oistit se od dluh, které ho udr-

žují v etzich potupy, hanby a malomoci ; a hledí pokoupit propité, pro-

parádné a prosoudné domy a pole, bez nichž je jako cizinec, jako tulák

a otrok ve vlastním domov. 2. A je každý Slovák pracovitý, stízlivý,

mravný a skromný.

Ve lánku »o církevní a školské politice Slovákv* spisovatel praví,

že prmrný Slovák je nejprv katolík neb evangelík a potom teprv Slovák;

obma spoluvící z jiného národa je bližší než jinovící Slovák. Proto je

též u Slovák dvojí politika : katolická a evangelická. Slováci školství za-

nedbávají, lidové (obecné) školy jsou prý ve stavu vymírání.

Poslední lánek pojednává o djinném poslání Slovákv. To je théma

zajímavé, každý národ by ml zpytovati, které jest jeho djinné poslání.

Autorovi se vidí, že posláním Slovákv jest záit píkladem zbožnosti a

konati dležitou kulturní drobnou práci. V nedávné dob dal se katolický

lid slovenský i k politice povzbudit náboženstvím — mínno politické hnutí

zpsobené t. zv. lidovou stranou. Celá zem uherská nabírala si z kultury

slovenské, jakož o tom svdí na p. maarské technické názvosloví, jež

jest ze slovenštiny. Orb, emeslm, stavitelství uili se Maai od Slo-

vák, také správa celé zem od Slovákv pejata. Modlit se a pracovati

v Uhrách — avšak národní život Slovákv závisí na zachování vkovitého

historického spojení s Cechy, záležejícího v jednom literárním jazyku, v jed-

notné kultue.

Co tedy hatí Slováky, co je zadržuje v rozvoji ? Spisovatel, pseudo-

nymem Meakulpínský, dílkem svým odpovídá : Je nás málo, jsme chudobní,

je mezi námi málo lásky (svépomoci, obtavosti), píliš mnoho opilství, je

nesolidnost, pýcha, nesvornost, špatná, nedsledná politika, jalový panslavis-

mus, národní šovinismus a k tomu jsme se literárn odlouili od echv. —
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Potud autor.

Knížka zstaví hluboký dojem. To je zcela jiné Slovensko! A sluší

dodati : Slovensko ve svtle pravdy, teba že ta ona jednotlivost je snad

mén erná, než autor vidí. Darmo jest, musíme mluvit pravdu, jinak není

nápravy. Autor Slovensku nic neodpustil, ostrým a hrubým nožem pytvá . .

.

A pece cítíte jeho žal — mluvit" drsnými slovy o vlastním národ, jejž

vroucn miluje. Kdož pochopí, jak tžký vzal na sebe úkol

!

Po soudu referentov malá osvta lidu (asi 50*^/^ analfabet) je za-

jisté jednou z hlavních píin slovenského živoení. Dnešní doba chce

osvtu, mravní osvta pomáhá i k blahobytu a je silou i nepoetnost ná-

rodu ve velké míe nahrazující. i\utor se sice nevzdlanosti lidu dotýká,

ale tomu bylo teba vnovati celou sta a uvážit, kolik Slováci na vzdla-

nosti ztratili zamnivše literaturu eskou za chudikou slovenskou, bylo

teba povdt, pro se literatura eská na Slovensku umluje, bylo teba
posoudit krom škol a církví ješt jiný zdroj osvty, totiž asopisectvo,

vtšinou prázdné, neslovenské i nesvdomit obsluhované.

Také tomu patila sta, že slovenský lid je slabý, málomyslný, po-

nížený, lidské dstojnosti nenáležit si vdomý, odtud též práva svého ne-

dbalý, v otroctví tém dobrovoln se vrhající. Kde je toho píina? Jak

vc napravit ?

V píštím vydání butež lánky tu a tam pesnji dle obsahu sea-
dny, také a v každém lánku je patrná disposice, budiž mén citát,

mén theorisování, více strunosti. Po stránce slohové dílko kulhá; autor

je si toho vdom a omlouvá se cizinskými školami. Ale práv, že je ve

slohu nevybroušen, teba se mu uvarovati básnických obraz, na p. drží

zajíce svého štstí, žebra chudoby a psoty, hory velkých in atd. Také

je hodn tiskových chyb.

Spisovatel nazývá své dílko pokusem. My jsme je též jakožto pokus

posoudili. Doufáme, že povzbudí k pemýšlení, k zpytování svdomí, a to

mnoho znamená. Na Slovensku zvlášt.

Knížka má formát osmerky a ítá 246 stran. Koupiti lze toliko za

hotové (70 kr. poštou) u Kar. Salvv v Lipt. Ružomberku v Uhrách.
ŠL

Dr. Frant. X. Procházka: Zábavy psychologické. Osm ped-
nášek pro širší obecenstvo. V Jindichov Hradci, A. Landfras syn 1901.

Str. 115.

Spisek jedná o lidském štstí a blahobytu, o citech a lásce, o vášni,

o bolesti a soucitu, o dlouhé chvíli, o zvyku, o smíchu a plái, o spánku
a snní. Všechna pojednání jsou psána poutavým, lehce pístupným slohem,

jak toho úel jejich vyžadoval. Zvlášt teba chváliti to, co bývá ped-
ností i knih, sledujících cíle pesn vdecké, etné, svdomit vybrané

píklady, vynikající pípadností i novotou zárove. lánky podávají pknou
ukázku, jak se má psychologie populárn podávat. Nesouhlasil bych s každou
formulací, ale myslím, že není místné pustit se zde do diskuse. Nietzscheovi

vnoval p. spisovatel více místa, ale píše o nm zpsobem, jemuž se mají

vyhýbati i ti, kdo s ním nesouhlasí. Noblesse oblige. Br. Jul. Glucklich.

59*
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Dr. Aug. Smetana: Pamti knze z církve vyobcovaného.
Vlastní životopis. Peložila Leonora Pohorská. S pedmluvou Alfreda

Meissnera a studií J. Tvrdého o filosofickém významu A. Smetany. V Praze

1901, Knihovna Samostatnosti, sv. VI. Str. 161.

Knihovna Samostatnosti ukázala posledními dvma ísly (Smetanou
a laciným vydáním Marešových list Husových) šastnou ruku a získala

si tím opravdovou zásluhu. Pokud vím, nemáme ped sebou první peklad
Smetanovy autobiografie; již v letech 60tých byl životopis Smetanv pe-
ložen, tuším od Bambasa (rok na ten as nemohu zjistit), paní peklada-
telka asi o nm neví. Peklad paní Leonory Pohorské je plynný a pesný,
jen jednu malikost: nmecký originál má na titulním list »Aus dem
Nachlasse herausgegeben«, vta pipojená patrn A. Meissnerem, kterou

paní Pohorská nepeložila. Ale myslím, že otázka Smetanovy pozstalosti

není docela bezvýznamná, a pokud vím, pátrání v té vci nezstalo docela

bezvýsledným. Studie J, Tvrdého o filosofii A. Smetany je dobrá, jen

bychom vytkli nkteré menší vci. Tak bychom si páli, aby spisovatel

byl zdrželivjší tam, kde sám rozhoduje o nkterých tžších problémech,

a pesnjší v nkterých formulacích, na p. tam, kde mluví o pomru filo-

sofie a náboženství. Také mi není jasno, pro by spojení Pruska s ostatním

Nmeckem bylo »krokem nazpt«, pochybuji, že to Smetana chápal » velmi

dobe«. Pieta k Smetanovi snad nevyžaduje, aby se každé jeho mínní
á tout prix schvalovalo. Dr. Jul. Glticklich.

John Stuart Milí: Ti essaye o náboženství. Peložil Josef

David Zviínský. Knihovna Rozhled XXXI, vydává a poádá Josef Pelcl,

str. 7 + 204, v Praze 1900.

Knihovna Laichterova pinesla nám Humovy spisy jednající o nábo-

ženství, nyní dostalo se nám pekladu Míliových essayí, které vtšinou

doplují a nkde chtí opraviti, co podal Hume. Hume pronesl ve svých

»Zkoumáních« i v »Rozmluvách o náboženství pirozeném* zásadu, že se

stanoviska pesn vdeckého smíme Bohu -píin pipisovati jen ty

vlastnosti, které ve Svt -úinu nalézáme. Ve «Zkoumáních« v lánku
*o zvláštní prozetelnosti* vbec popírá, že bychom byli oprávnni ze

Svta initi závry na Božstvo, není tu kausálního pomru pírodovde-

ckého. V »Rozmluvách« kloní se k theismu a jeho hlavní dvod — pi-

zpsobení prostedk k úelm — (str. 102, 117, 127 a j.) je i hlavním

dvodem u Milla (str. 135 a dále). Je to dvod (Milí íká »ze známek

zámru v Pírod*) »povahy vskutku vdecké*, »cele založený na zkuše-

nosti (str. 135)*. Milí potom dle methody již zmínné pokouší se posi-

tivn vyvoditi vlastnosti Boha a dochází k následujícímu resultátu. »Bytost

veliké, ale obmezené moci — jak a ím omezené, nemožno nám ani se

dohadovati (srov. Hume, Rozmluvy str. 175), velikého a snad neomezeného

rozumu, ale možná, že i úžeji omezeného než moc její; kteráž si žádá

a jistou pozornost vnuje štstí svých tvor, která však zdá se míti jiné
pohnutky jednání, na nichž jí více záleží . . .« Každá pedstava Boha

»poutaviší« než tato, dle Milla pochází bu z lidských pání nebo ze

zjevení. Pi tom tvrdí Milí, že závry na existenci Boha a jeho vlastnosti

jsou jen doklady, ale nestaí k dkazu ; máme tu jen nižší stupe pravd-
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podobnosti (str. 193). Milí i Hume zamítají dualismus (Hume íká sou-

stava Manichejská) — odporuje tomu jednotnost a souhlasnost ástí všeiio-

míra, teba že problém zla k tomuto ešení mže svádti. I pojednání

o nesmrtelnosti a zázracích vybízí k paralelám s Humem. Celkem mžeme
íci, že Milí mluví o náboženství mnohem mén nepátelskj' než Hume. Je

v tom rozdíl století 18. a 19. Vydavateli patí zásluha, že k nám uvedl

Míliovu zajímavou knihu, ale musíme vysloviti pání, aby peklady tako-

vých dl byly poizovány mnohem pelivji, než se stalo zde. Vedle celé

ady neeských výraz nalézáme v peklade slova majetství (!), pobdka,

nadpirozenostní (!), pídatný, pravdpodoba, ochroma, druhopíina, peasté
a podivné užívání spojky an atd. Dr. Jul. Gliicklich.

Dr. Theol. Jakuba Slalkera: Imago Christi. Píklad Ježíše Krista,

se svolením spisovatelovým peložil J. V. Molnár, v Praze 1901, Come-

nium, všeobecný odbor . 7. Str. 230.

Naped teme nkolik pkných, intimn teplých slov o Tomáši Kem-
penském, potom se nám líí Kristus v domácnosti, ve státu, v církvi, jako

pítel, ve spolenosti, jako modlitebník, zpytatel Písma, pracovník, trpitel,

lidumil, získávatel duší, kazatel, uitel, v uených hádkách, jako muž citu

a konen v pomru k citm jiných. Stanovisko autorovo je dáno slovy

:

»nebo dokonalost jeho lovenství a vše. co jest v tom zahrnuto vzhle-

dem k cen jeho svdectví o sob, jest nejpevnjší hradbou víry naší, že

byl více než pouhým lovkem* (str. 14). »Jsem pesvden, že pítom-

nost tchto bratí Pán uprosted vncích v nho v takovéto rozhodné

dob (po smrti Kristov) dosud jest jeden z nejpádnjších dkaz, že Spa-

sitel skuten vstal z mrtvých (str, 28). Máme tu Krista vdy i víry,

historie i zjevení; setkáme se s výklady pesn v duchu doby, ale i s ne-

historickým modernisováním. Milý jest duch, jenž vane knihou, nžný, a

ekli bychom opravdu evangelický. Kniha má etná vznešená místa (str. 38,

48 a j.), spisovatel se asto hlásí k názorm velice pokrokovým i ve v-
cech politických a sociálních. Každým zpsobem kniha milá i tomu, kdo

s mnohým nesouhlasí. Peklad te se plynn. Dr. Jul. GlúcTilich.

Sociální vývoj. Napsal Benjamin Kidd. Peložil J. Škola, c. k. prof.

Spis Ddictví Komenského . 19. V Praze 1900.

Nemohu úpln souhlasiti s pekladatelem, praví-li v pedmluv, že

ústední idea knihy jest dosahu tak velikého, že stanovisko spisovatelovo

je tak modern vdecké, koncepce pak jeho tak vzdálena všeliké
pedpojatosti, že nebude asi tenáe, jenž by ji peetl bez užitku.

Pouze poslední vtu lze pipustiti, nebo kniha obsahuje leckterá zajímavá

sociální fakta. Pedpojatost aukt rova bije však do oí po málo stránkách.

»Zájmy sociálního ústrojí a zájmy jednotlivc, z nichž ono se skládá,

v nkteré urité dob, veskrze si odporují; nedají se nikdy smíiti; jsou

nitern a podstatn nesmiitelný* (str. 65). Jsou opravdu zájmy
všech jednotlivc jistého sociálního ústrojí se zájmy celku tak diamet-

ráln rozdílné? Nejsou a nebyly vrsivy spoleenské, jichž zájmm to které

sociální prostedí zcela vyhovovalo? A pak : Není-li pedstava o »zájmech
celku« konen imaginární? Kde mám kriterium, co jsou »zájmy celku «

?
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Tato základní praemisa vede auktora po šikmé ploše dále k soudu, že po-

krok sociální nebyl a není podmínn sankcemi rozumovými, nýbrž vždy

a všude jen sankcemi nadrozumovými, proti rozumu stojícími. Slova

»rozum« užívá se v knize ve významu neuritém. Dle- souvislosti myšlenek
vyciujeme stále prospcháský rozum. Kdyby auktor prost ekl:
prospch jistých tíd spoleenských a pokrok spoleenského ústrojí

jsou v protiv, mohli bychom pisvditi. Ale pak pipravil by se o efektní

termín »sankcí nadrozumových*. Na str. 86. nucen je Kidd omeziti své

prvotní tvrzení. Definuje zde náboženství takto: Náboženství jest forma víry

zjednávající nadrozumovou sankci pro ten veliký obor chování jednot-

livcova (tedy již ne veškerý obor!), kde zájmy jeho a zájmy organismu

sociálního si odporují a skrze niž zájmy ony podizují se tmto ve vše-

obecném zájmu vývoje, jímž plém prochází. V náboženství takto vy-

mezeném vidí auktor hlavní nadrozumovou sankci, tvrí živel pokroku,

kdežto rozum pedstavuje si jako rozkladný živel u vývoji sociálním. Chce

tudíž rozumu upíti vbec vliv na sociální pokrok. Mimodk však vklouzl

mu do knihy výrok Leckyho, který je nejblíž pravdivému názoru o pod-

i mínkách pokroku. »Základ jeho (pokroku) jest položen v istém život

rodinném, v poctivosti obchodní, ve vysokém mítku mravní hodnoty a

ducha pospolitého, v prostých návycích a v jakési zdravosti a umírnnosti

« _ úsudku, jenž pochází stejn z povahy jako z intelektu.* Podo-

týkám ješt, že sociální pomry na pevnin evropské jsou mu neúpln
známy. Militarismus nmecký je mu »obranným« (str. 61). Míním, že

zrovna tou knihou nemusel býti uinn poátek v seznamování uitelstva

se sociologií. Peklad, jak jsme u prof. Školy zvyklí, te se plynn a jasn.

D.

Divadelní.

Druhá polovice prvního roku nové správy Národního divadla byla co

do inohry dobou sklamání; v únoru stávka orchestru a sboru penechala

na njaký as divadlo úpln inohe. Ale velký okamžik nalezl malý lid,

inohra stála tu úpln nepipravena a nemla, eho poskytnout. Nebylo

novinek, a když na n došlo^ scházela novinka pravá, heb sezóny — ne-

dokali jsme se jí vbec; ze všeho, co nám prospekt podzimní sliboval,

nevyplnno nic, mli jsme sezónu bez Shakespeara a bez náhrady z litera-

tury moderní. V samém konci (v poslední týden) uhlídali jsme Moliérova

»Šíbalství Scapinova« jako povinnou da klasicismu a tšili se z jadr-

ného humoru jejich, ktcý ovšem psobí již jen historicky. Kuriosum, že

pekladatelem této veselohry se zlopovstným pytlem a klackem byl J. Zeyer,

zvýšilo literárn historickou cenu toho veera.

Za to poskytla nová a nejnovjší literatura francouzská adu no-

vinek, jichž provozování lze vysvtliti jenom njakým nenapsaným zákonem

divadelním, že se musí hráti kusy francouzské, a není-li dobrých, že se hrají

kusy tídy druhé.

Takovým kusem bylo tendenní drama Brieuxovo »Cervený talár«,

které jméno své má podle odznaku vyšších hodností francouzských soudc
a chce charakterisovati jejich ducha inkvisiního, šplhalství, závislost na

veejném mínní a na poslanecké vlád. Tomu úelu slouží nkolik dosti
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obratn stavných scén, z nichž zvlášt výslech v druhém jednání nemine

se svým mrazícím úinkem. Ale form dramatické dje se násih tímto

zneužíváním k politickým úelm a kus sám o sob je nesouvislý a chatrný.

Je významno pro naše slepé pijímáni všeho francouzského, že si kritika

ani obecenstvo nevšimly, jak autor, který vyhledává kde jakou chybiku
v procesu vedeném proti Baskovi Etschepare, shledává zcela pirozeným
a nevytýká toho, že soudcové v baskické zemi nejsou mocni jazyka Bask.
A pece je to jedním z hlavních bod naší politiky a není ísla novin,

které by se touto otázkou nezabývalo !

Nopochopitelno je, že byl provozován Lefvrv »Faun«, který látku

operety offenbachovské projednává vážnými a petžkými alexandriny, plnými

triad pantheistických, o sob snad pkných, které však v tomto rámci

minou se zcela se svým úelem.
Nic lepší nebyl »Clovk ttina« od Vaquerie, který historku píliš

jednoduchou odívá do roucha renaissance.

»D o b r á k k o m i s a« od Courtelina a Lévyho, obrázek -ze života ner-

vósního úedníka policejního, aspo pobavil na malou chvíli
;
podobn jako

Capusova fraška »Man zelové paní Leontiny«, která dosvdila, že

ani nová správa nechce nebo nemže se obejíti bez tohoto lehkého zboží,

nad nímž se ohrnuje nos, jež však plní divadlo a pokladnu.

Jak neviouká a prostomilá byla naproti tomu ukázka veselohry

starší, aktovka Dumasa otce »Vy z vání k tanci«, líící setkání s milencem

z mládí, který zatím se dkladn zmnil— motiv, který se objevil ješt

i v nejnovjší frašce paní Vikové-Kuntické.

K novinkám francouzským zcela druží se rázem i cenou italská

veselohra »I d e á 1 ní ž e n a<« od Marca Pragy ; ideálnost té ženy záleží v tom,

že dovede manžela klamati a milence ušetiti boulivých výstup a o této

ideální vlastnosti mluví se zcela vážn a naz-ývá se moderností. To postaí.

Literatura nmecká poskytla chudému repertoiru pouze tragikomickj'

žert nebo satiru Wedekindovu »K o mor ní pvec «, biující pomry, jež jsou

nám úpln cizí, a vrcholící v jediném vtipu na umlce, jenž se zaprodal

úpln v otroctví svého impresaria, aby ze svého nadání vytloukl nej-

vtší užitek.

Tvorba domácí byla representována jen velmi malým potem novinek

i nov nastudovaných her. Nemaje nic novjšího a lepšího, debutoval

režisér J. Kvapil svým »Pítmím «, kterému k názvu »duchaplné nic« schází

jenom duchaplnost. Herec Želenský svým dramatem »Návrat« hrav pe-
konal Smahovo »Zlato«, aniž proto napsal práci dobrou. Vytluená okna,

vybité krámy, vojsko, rány, mrtví, bez tchto ingrediencí, zdá se, že n-
kterým spisovatelm stávka a hnutí dlnické vbec nejsou dosti dramati-

ckými, ale tímto zevním hlukem nelze nahraditi vnitního skuten drama-

tického dje, kterého se dramatu Želenského, a obsahuje historie vlastn

dv, dosti nesouvislé, nedostává naprosto.

Magd. Dobromilu Rettigovou, spisovatelku slavné kuchaské
knihy jako básníku uprosted sosák, jako vlastenku uprosted ponmené
spolenosti malomstské, nakreslil Jirásek ve své tíaktové veselohe. Jádrem

jejím je líení staré Litomyšle, k níž básník barvy si pipravil již ve svých

prvních novelách, zvlášt ve Filosofské historii. Dj veseloherní, zakládající

se, jak víme nyní, na skutené události, je ovšem pes všechnu dovolenou
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míru hubený a prhledný, tak že Jirásek ani tímto dramatem nedokázal

svého povolání dramatického.

Nov nastudovány byly »Z doby cotillon« od Bozdcha a Kolárova

»-Zižkova smrt« ; kteroužto poslední reprisou ani obecenstvu ani hercm
a nejmén památce básníkov se posloužilo. Kolárova dramata jsou bás-

nna z dobré polovice pamtí, jsou mosaikou z efektních scén dramat
klasických, jen že scény tyto postrádají v nové souvislosti svého odvod-
nní. Drama, pro které se pražská censura kdysi obávala nepokoj a jež

písn zakazovala, nemlo úinku tém žádného, nejmén ovšem po-

buujícího.

To byla dramatická že tohoto pololetí a vru nemohla ani býti

o mnoho hubenjší. Kdo oekával od nové správy osvžení repertoiru

inoherního, musí po tomto roce piznati se ke sklamání svému. Na jiném

poH ovšem bylo znáti tím vtší innost a jedné staré stížnosti jest skuten
odpomoženo. Výprava kus, která za staré správy byla pedmtem stálých

stesk a pošklebk, byla skvlou aktivní položkou nové. Bylo znáti, že

v ele divadla stojí architekt ; architektonika jevišt, úprava útulných

koutk, komparserie, o všem tom šel jeden hlas zaslouženého uznání spo-

jeného s politováním, že tato pée nevnuje se skvlejším plodm literárním.

Jevišt, které svou výškou vžovitou vzdorovalo snaze pedstaviti na nm
píbytek krytý stropem, peíznuto ke všeobecnému udivení v pli a vy-

kouzleno jevišt tak domácky nízké, tak útulné, že všechen intimní pvab
scén hrajících v takových prostorech pišel k platnosti. A jako jevišt

ztratilo polovici své výše, i šíce jeho a hloubce ubráno, aniž se herci na

nm tísnili, a arokrásné interieury závodily o cenu s mocnými prospekty

a hlunými scénami lidu. Inscenování a vrné kostýmy ekanek Svobo-

dových nebo Jiráskovy Rettigové, komparserie v Žižkov smrti, interieury

z Pítmí nebo Vyzvání k tanci zstanou každému v milé pamti a jest si

páti, aby pée o tuto zevní stránku dramatického psobení neutuchla.

Nesmí ovšem se díti na úkor výpravy vnitní, pée o souhru, o pro-

pracování úloh. V tom ohledu se nestal dosud krok ku peJu, každý
herec se snaží o své ujm, k vážnému pokusu reformnímu nedošlo. I v druhé

polovici roku vystupovala debutantka si. Svagrovská, ale nevyplnila nadjí,

které vzbuzovala její Antigona, ani jako slena Champrosé v Bozdchov
ani jako Cidlina v Kolárov dramat. Že se divadlu nedaí pi hledání

nových sil, je tím smutnjší, jelikož jeden po druhém z len nejstarších

odchází a není vidti náhrady za n. Tak louil se s jevištm, s kterého

tak asto jako herec i básník obecenstvo rozesmál, F. F. Samberk a ne-

mocí byl mu urván pan Pštros. —r—

f Josef Mojmír Podhorský.

Všichni, kdož mu blízko stáli v život, vdí, že byl lovkem ne-

obyejným. Úžasná životní energie tryskala z tohoto fysicky tak nepatrného

lovka. Hotový nezmar v každém ohledu : žár, pochod, prach silnice nikdy

nezdolaly jeho živost a dobrou náladu, žádná debata ho neznavila, žádná

autorita nezarazila
;

plány, nápady, kombinace inuly se mu od úst jak
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oblouky vodotrysku, a vyjadoval je formou pesnou, dokonalou, zralou

tisku. . Formou svojí, tou zvláštní, barokovou, plnou slohovjxh kudrlinek,

zcela neznámých citát a plnou parenthesí — a kdož jsme ho znali v ži-

vot, slyšíme jej, teme-li dnes i jen jedinou ádku jeho, nebo jak mluvil,

tak psal. A takovým barokem dýchaly i tahy rukopisu jeho. —
Ta úžasná životní energie pudila jej z tábora do tábora, z listu do

listu, od pátel starých k novým. Ale s nikým se nerozcházel v trpkosti.

Toužil po inech a inorodé práci — programy, hesla byly mu jen slovy,

slovy . . . Byl lenem mladoeského klubu na Starém Mst a srážel se

v debatách s dr. Podlipným, Storchem a jinými
;

psal do eské Stráže

a asu ; na Svatováclavském sjezde mladoeském sekundoval staten
dru Kaizlovi v útocích na oportunismus Eimv

;
psal zahranin politické

hlídky pro Naši Dobu; dostal se také do Rozhled a od nich do Hlasu

Národa. Nikde neml stání, všude mu nabízeli papírovou innost a on

cítil, že jest lovkem slova živého, agitátorem, poHtikem . . .

A s tím lovkem zahrál si Osud tragickou hru. —
Byli jsme spolu na nižším gymnasiu. Podhorský byl specialistou

Ameriky a ješt správnji : Indián. Znal kmenj' všelijakých tch Apa.
sídla jejich, ba i náelníky, znal jejich zpsoby a mravy, spoustu slov

z jejich mluvy a indiánštinou tou šperkoval tehdy své hovory. Skoda té

jeho bibliotéky z tch dob — taková snška indiánských povídek, román
i spis vdeckých neexistuje už jist v echách ! Od Coi''pera pešel

k Walteru Scottovi, a tím od Ameriky k Anglii, Skotsku a Irsku, jež se

staly zaslíbenou zemí jeho snm. A tohoto fantastu vytrhl Osud a uril

mu, že se bude starati o chov ryb, ped vStdr\'m veerem prodávati kapry,

v as postní štiky atd.

Rodie vzali jej z gymnasia a dali na obchodní akademii.

Tu se rozešly naše cesty.

Najednou jsem dostal známku života od nho. V roce 1889 poslal

mi e svoji »0 pvodu amerického lidstva«, v roce 1890 »Jindich

Flood, eník a politik irskj'-*. Hle, myslil jsem, jak mocn žijí v nm ty

dv staré lásky jeho ! — Jindich Flood nebyl však plodem pouhé osobní

libstky . . . vzpomeme si na politickou situaci roku 1890 a tme, co

Podhorský praví v úvodu k svým »Sporým tenám následujících stránek I

«

» — Život Floodv zvláštní vskutku má podobnost ku životní dráze

jistého vynikajícího politika eského, jenž stejn dobyl si ostruh na poli

parlamentárním pod prapory svobod}'- a opposice, však pozdji opustiv idey

mládí svého pilnul ku živlm nenárodním a na místo od sebedvry
a odhodlanosti svých soukmenovc oekával spásu od blahosklonnosti

a milosti mocných tohoto svta.

Osud obou jest tragický, ale ješt dojímavjším jest osud národ,
jichž pední mužové tak málo dbají varovného hlasu, jejž na každé stránce

kovem psané hnihy své mocn k nim pozvedá historia, magistra vitae ! —

«

Za as po tom, jednou na podzim, když lovil rybníky v Plané, zajel

si do Vídn. Debatovali jsme celou noc až do svítání — Podhorský byl

sice »rybáem«, ale jeho energie životní pustila se s Osudem do zápasu.

Vypravoval mi, jak si rozdlil život mezi obchod a svá studia; obchod že

vede jen provisorn, až bratí dorostou, pedá jim jej a potom že pijde

as jeho žní ... —
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Potom se dal zapsati na universitu jako mimoádný poslucha a doma
pi obchodu, v každé prázdné minutce studoval úžasn . . . Vzpomínám na

jeho studii v Naší Dob »Spanlsko a Filipíny* — jaký to dkladný
a pesný obraz na 23 stránkách ! Vzpomínám na jeho "zahraniné pehledy
politické v témž list — co setlosti a znalectví vzí za tmi skoro

belletristickými obrázky »našeho Kalnokyho« !

Vsunuji ješt malikost: ekl jsem, že byl debatérem. A byl skuten
k pohledání takový druhý. Pi svých výstupech v rzných tch klubech

a schzích nedal se niím zaraziti, nikomu nezstal dlužen odpovdi.

Také ne tiskem. V asu má adu zaslán, která jsou skvostná. A tahle

malikost mi tedy napadla. Po jedné schzi kdesi polemisovaly druhého

dne Národní Listy s eí jeho a svým velkopanským a pepickým zpsobem
nazývali ho »panem Mojmírem*. Podhorský jim takhle ukázal patinou
mez: »paní Grégrová mže svého chot volati J úlkem a lenové redakce

mohou volati na redakního sluhu Franc nebo Františku, ale aby

mne redakce Nár. List smla oslovovati pan Mojmír, takovou familiárnost

si od tchto pán zapovídám.* Šleh sedl a Nár. Listy si daly podruhé

už pozor. —
ekl jsem, že bojoval s Osudem a tragickou hrou Osudu že byl

život jeho. Ale to je zejmo teprve dnes. Pokud .v tom boji stál, byl vždy

usmívavý, vždy veselý, vždy plný nadje a vždy ta energie tryskala

z nho jako paprsky vodometu . . . Letošní rok ml býti prvým rokem

jeho svobody : pedal obchod svým bratím. Tu mu v únoru zemela

milovaná žena ... A když pedal obchod docela a ml tu volnost a svo-

bodu, pro které se s Osudem takovou adu let bil, pokynul Osud a chmurná

sudika Atropos pestihla rázem víivou a dobrou ni tohoto života . . .

Narodil se 3. ervna 1868, zemel 16. srpna 1901.

Et sit humus cineri non onerosa tuo ! Machar.



úvahy a kritiky.

Frh. v. Helfert: Kaiser Franz I. von Oesterreich und die Stiftung

des Lombardo-venetianischen Konigreichs. Innsbruck 1901. 8^.

(Ouellen und Forschungen zur Geschichte, Litteratur und Sprache Óster-

reichs und seiner Kronlánder. VIL)

Nová kniha Helfertova vyznauje se jako pedcházející jeho spisy

cennou a pilnou snškou látky, zvlášt archivální. Helfert obral si za úkol

vylíiti založení království lombardsko-b^nátského v Itálii r. 1815 a sta-

noviti pomr císae Františka I. k tomuto novému údu Rakouska. Helfert

vypravuje celou adu nových údaj o panovnických rodinách, mírech,

osobnostech vynikajících, zvlášt šlechticích, o organisaci úad a pod.,

ale co marn hledáte v knize : jsou djiny hnutí mezi obyvatelstvem

království lombardsko-benátského. Stedem svého vypravování Helfert

uinil osobu císae Františka I., kterého chce vylíiti jako muže nad jiné

významného pro kraje hornoitalské. Zdá se mi, že Helfert píliš nadržuje

Františkovi I. na úkor pravdy, tvrdí-li ku p. o nm, že nebj^lo mocnáe
konstitunjšího nežli byl František I. Kdybych ml shrnouti vše, co uvádí

Helfert o Františkovi I., ekl bych: František I. byl rodem po matce Ital,

znal dokonale italsky, ale chybla mu živost a ilost Itala. V jednání byl

vážný, chladný, suchý a prostý. Stát považoval za svj majetek a záleži-

tosti státní již z toho dvodu rád vyizoval. Byl pilný, v úední innosti

pesný, všechny akty, jež podpisoval, revidoval, ale samoinnosti a na-

bádavosti v nm nebylo. Nového hnutí djinného byl nepítel, hlásil se

k absolutismu, nenávidl život konstituní — již slovo »konstituce« vzbu-

zovalo v nm úžas — pro šíící se hnutí národnostní a svobodomyslné
neml smyslu. Uzavíral se a nedvru ml ke všemu, co bylo francouzské,

ne proto, že to francouzské bylo, ale proto, že se obával, že ve všem
francouzském jsou zárodky revolucionáství, František I. byl nepítelem

hnutí za sjednocení Itálie, mnoho svého asu vnoval na udušení nových
proud a nieho toužnji si nepál, nežli aby obyvatelé rakouského panství

v Itálii zapomnli na to, že jsou Italové. Katolictví dává pednost ped
jinými církvemi, a to prost z toho dvodu, že v nm nevidí prvky revo-

lunosti. Pokud se týe pomru k církvi, kráel František I. cestou, již

zahájili Marie Terezie a Josef II. ; nejlépe dokazuje toto jeho stanovisko,

že dbal, aby v italském jeho panství b34o placetm regium pesn pro-

vádno.
Hnutí mezi obyvatelstvem, italským dotkl se Helfert strun pi vy-

pravování o tajných sdruženích italských. Helfert správn ukazuje, že hrotv

všech združení byly namíeny proti Rakousku, ponvadž Rakousko bylo

pekážkou v snahách za jednotu a neodvislost poloostrova Apenninského,
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ale sotva lze naproti tomu viti tvrzení, že se stopy tajných spolk v ra-

kouském panství italském tžko dají dokázati. Není pochyby, že tato vc
bude vyžadovati dalšího šetení, které, soudíme-li dle událostí po r. 1815,
asi povede k tomu, že v rakouské ásti Itálie bylo hojn nespokojenc
s panstvím rakouským.

Ke knize Helfertov pipojeny jsou dležité pílohy listinné.

Zd. V. Tobolka.

J. A. Hobson, The Sociál Problém. Lefe and Work, 1901.

Autor je znám svými djinami kapitalismu (The Evolution of Modern
Capitalism, 1894) ; ve své nové knize podává velmi ostrou a odmítavou
kritiku posavadní ekonomiky, na to pokouší se o rozbor hlavních otázek

reformy sociální. Autor staví se svými názory na radikální kídlo nynj-
ších anglických socialist. p.

L. Lacour, Les Origines du Feminisme Contemporaine : Trois

Femmes de la Révolution, 1901.

Více pikantn než správn podává se nám historie nového hnutí

ženského; vliv veliké revoluce na hnutí stopuje se biografií tí Francouzek,

proslulých v revoluci : Olympe de Gouges (recte Marie Gouze), Théroigne

de Méricourt, Rose Lacombe. Životopis Marie Gouzeovy je skuten velmi

zajímavý a dává obraz revoluního rozilení, zachvátivšího také ženy.

W.

L. Striimpell, Die paedagogische Pathologie oder die Lehre von
den Fehlern der Kinder. 3. vyd. 1899.

Tetí vydání známé knihy poízeno je Alfredem Spitznerem,
jenž sám v oboru dtské pathologie pracuje; cena nového vydání spoívá
v tom, že Spitzner knihu postavil na psychiatrický základ. R. st.

G. Beaujon, L'école symboliste, 1900.

Pkná analyse jednotlivých symbolist od Verlainea poínajíc až po

G. Kahna; k tomu výklad o symbolistické metrice a její zvláštnostech.

F.

E. Fagnet, Histoire de la litterature fran9aise. 2 sv. 1900.

Jméno autorovo je také u nás známo rznými literárními studiemi.

Prvý svazek souborného spisu Fagnetova probírá djiny francouzské lite-

ratury až do konce XVI. stol., v druhém svazku máme dobu pozdjší až

na naše dny. V prvém svazku je mnoho, úžasn mnoho chyb ; druhý

tch chyb nemá. Fagnet je na akademika ponkud povrchní. F.
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Boj o bytí. Jindich Kolb pojednává v asopisu Scháfflov
(Zeitschrift fúr die gesammte Staatswissenschaft — r. 1901, ses. 1 ) lánkem
»Der Kampf ums Dasein in der belebten Xatur, insbesonderheit fíir den

Menschen* o tomto themat a dospívá v úvahách svých následujících vý-

sledk : Výraz »boj o bytí« uveden byl v moderní pírodní nazírání

Darwinem, kterýž mu podkládal smysl následující : zápas individua
se všemi okolnostmi, které ztžují jehozachování a roz-

p 1 o z o v á n í. Dle anglického tohoto zpytatele podmínn jest boj o bytí

»geometrií pírstku*, t. j. rozplozováním individuí dle zákona postupné

geometrické ady. Na základ zkušenostního materiálu a píslušných vý-

pot Kolb dovodí: 1. Pro všechny v život povolané tvory iní se roz-

linými okolnostmi dosažení zralosti a zanechání potomstva ásten zcela

nemožným, ásten se aspo ztžuje. V námahách za pemožením všech

tch pekážek, nezídka v spoleném jednání nkolika individuí — záleží

boj o bytí. — 2. Rozmnožování (rozplozování) jest organisováno mrou
tak postaující, že trvá pes obtavý boj pi stejn zstávajících vnjších

okolnostech stav rovnováhy úbytku a pírstku — za neustálého nahro-

maování zálohy pro kromobyejné záhuby — za zmny vnjších okolností

však pivádí se brzy zase k místu postupným pešinováním pomr stavu

jednotlivých druh — jistou mrou automaticky následkem ztížení neb

ulehení boje o bytí — porušená rovnováha. — 3. Pevahou, v boji o bytí

nejlépe pizpsobených uplatovanou, vykonává se neustále pirozený výbr,
kterýž od poátku života s pokrokem individua k zralosti nabývá významu
a konen se pipuštním resp. nepipuštním, zstaviti potomstvo opt
plodné, pi individuích zralosti dosplých rozhoduje. Vzhledem lovka
uzavírá Kolb úvahu takto : Všechen vývoj vykonává se podle zákonnosti,

a tytéž zákony mívají za všech dob a na všech stupních vývoje svj
úinek. Boje o bytí nebyli ušeteni kulturní národové ani za minulé své

bezkulturnosti ani za pozdjších stup pechodných ; boj o bytí nešetí

ani kulturních národv a jednotlivého kulturního lovka za dob našich.

Boj o bytí jest zrovna nejvtším dobrodincem lidstva; povznesl kultivo-

vané lidstvo na jeho dnešní stupe.

Za období djin zem, kdy na severní polokouli ovládalo nejneho-

stinnjší ponebí dob ledových, položen základ evropské civilisaci. Ne za

beznamáhavého požitku, jako jest u divoch v bujné plodnosti tropv,



942

nýbrž za krutého zápasu s protivnými pomry skrblého domova vytvoily

se poátky duchového zavlažení, které se za poskytování toliko toho, eho
k uhájení života bylo naprosto poteba, za neustálého písného školení

rozvíjelo k oné úinnosti, bystrosti rozumu a hloubce mysli, které jsou znaky
pravého kulturního lovka. Jako upomínající známky toho, kterým po-

mrm máme dkovati za dosavadní vývoj, pociujeme každý rok pi ná-

vratu chladnjšího roního údobí, pi vzestupu do nehostinných velehor

a pi vnikání do ledových krajin tonových sílení své pružnosti, a naopak
sestupujíce do sálavého vedra našich úrodných rovin nebo dokonce do
kraj tropických nepemožitelné ochabnutí. Od severu Evropy a s hor

picházejí jadrní duchoví boha'ýi nové doby; na jihu a na rovinách za-

brauje nervosní náruživost a rozmailý požitkáský život vzmužiti se

k myšlení a jednání velikých rysv.
Tím jest už naznaeno, kteí jsou hlavní nepátelé v boji o bytí,

podstupovaném kulturním lovkem. Surovým pírodním silám nauil se

lovk eliti, ba vyrozuml, jak si je uiniti služebnými. Naproti tomu
však jest ohrožován ve vlastním nejvniternjším jádru plíživými nebez-

peími, která, nebývajíce na poátku poznávána nebo dostaten oceována,
stávají se pro jeho neúprosným osudem.

Bie dnešního svta jsou fysického a morálního druhu. Civilisace

vzdálila lovka od pírody, od zídla jeho fysických a psychických sil.

Oloupen jsa o tu jistou pdu kulturní lovk díve nebo pozdji klesne

a jeho pokolení posvceno bude jisté záhub. Zde jest pole, na nmž jest

mu vésti boj o bytí vlastní a jCho rodu až do ukonení; na tomto bojišti

zstávají miliony, jimžto se nepodaí, spolupsobiti k zachování lidstva do

daleké budoucnosti dly svého ducha nebo své ruky anebo zstavením
potomstva prostého zárodk pedasné neduživosti ....

Mstské obyvatelstvo, hlavní nositel kultury, nemže se z vlastní

síly na delší dobu zachovati. Po nkolika málo pokoleních rody, zstá-

vající ryze mstskými, vymírají. Jen nepetržitým píbojem z venkova

a osvžením krve s tím spojeným iní se možným zachování a vzrstání

mstského obyvatelstva.

Moderní spolenost jest pedevším zachvácena v nejširších kruzích

divokou závratí tance okolo zlatého telete. Této modloslužb obtují se

lehkomysln nejvyšší statky lovenstva. Lidská láska stala se pi tom

skuten pohádkou a nastrkuje se toliko píležit na ukojení ješitnosti jako

pokrytecká škraboška na obliej lidský oškliv zpitvoený, na nmž již

již vyhlazují hrubosmyslné materialistické nazírání na svt a bezúzkostná

sobeckost poslední stopy lidské dstojnosti.

Tak se stalo, že veliký dav podle životního postavení, více mén
jednotlivce uspokojujícího, vpadá v píse »o boji o bytí« s pohodlným

uklidnním, jestli ne s opovrhováním » mizerné chátry*, a s posmšným
triumfem nebo s bezmocným nákem a utajeným bseni, kterýžto boj prý

musejí podstupovati všichni proti všem. Myšlenka o solidárnosti všech

len spolenosti poklesla v zapomenutí.

Nauka školy manchestrovské pipouští nebo, správnji eeno, pod-

miuje takové ponímání theorie Darwinovy, jest však dsledn také vinna

piostení protiv nepopirateln stávajících. Ale jako nauka tato, dnes svt
ovládající, byla vynálezem lidského ducha asto bloudícího, naprosté pravdy
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nikdy se nedozpytujícího, tak nelze nepochopiti, pro by jedenkrát nemla
udeiti hodina vysvobození z jejích pout.

Když pak bude zavedeno opt jiné cenidlo osobnosti nežli hotový

majetek, až budou vyloueny nepleché náruživosti lidí penžnických z po-

spolnosti slušné spolenosti, lidskou dstojnost pi bohatci jako pH chu-

dáku stejn vážící: pak bude vyhlazena také hokost zápasu v snažení

len této spolenosti, dostati se nahoru. Spojenými silami bude pak státi

spolenost k sob, aby výchovným bojem o bytí dospívala vždy vyšší

dokonalosti. Pokolení, které se bude nejzdravji omlazovati, uiní se pak

pánem zem a bude si pomocí pírodních vd a techniky otvírati vždy

nové zdroje vjí^živy pro svj dorost. K.

Jubileum notového tisku. Dne 15. kvtna t. r. uplynulo tyi
sta let ode dne, kterého vydán první mensurální notový tisk.

První tento tisk byla sbírka trojhlasných a tyhlasných písní od rozliných

mistr, mezi jinými Josquina, Ockeghema, Obrechta, Brumela, Japarta.

Compéra, Isaaka. nazvaná »Harmonice Musices Odhecaton A«.

Sbírka tato poízena jest pohyblivými litinovými typy v oficin Otta-
viana de' Petrucci da Fossombrone v Benátkách. Prvotisky sbírky

té nalézají se v knihovn fiiharmonického lycea (Lyceo filarmonico) v Bo-

logni a v kapitulní knihovn (biblioteca capitolare) v Trevise. Tisk mensu-

ralních not jest vynálezem Petrucciho, vydavatele eené sbírky, který byl

povoláním knihtiska. Ped ním sice již uinny pokusy pohyblivými typy

(ped tím byl jakýsi druh notového tisku nomocí ezaných notových desk)

;

Jií Reyser ve Vircburku a Octavianus Scotus v Benátkách hotovili dvo-

jitým tiskem — naped líny a pak notové typy — rozhných missálv.

Dne 25. kvtna 1498 nabyl Petrucci privileje pro svj nález a zárove
imprimaturu na dvacet let od republiky Benátské. První notov}- tisk byl

od poátku až na pekvap jemný, pesný, výrazný a krásný. Ale brzy po

vynálezu samém se zhoršoval ím dále tím více, že bylo záhy pomýšleno
na lepší prostedek rozmnožování. Roku 1586 poali noty rýti do mdi,
pozdji do cínu a zinku ; a rytectví not jest nyní obvyklým, pevládajícím

prostedkem notové reprodukce. Nynjší zpsob reprodukce však nejeví

valného pokroku proti prvním notovým tiskm, zejména proti tiskm Pet-

rucciovým, které co do formátu, barvy a papíru zasluhují pednost ped
nynjšími. Hledíc k tomu odvodnn je výrok (v asop. Monatshefte fúr

Musikgeschichte 1873, str. 54): »Co byl vjmález Gutenbergv asi ped 50
lety díve pro humanistická studia, cenu, kterou má jeho Biblí 42 ádková
v djinách umní, to jest Petrucciv pokus pro hudební svt, touže cenu
má jeho Odhecaton pro djiny hudby,

«

K.

Koovné knihovny v Americe. Neobyejn píznivého rozvoje

dospla za posledních let v Severoamerických státech soustava koovných
knihoven. Roku 1892 zavedl knihovník Melvil Dewey první systém »ko-

ovných knihoven*. Msta, která mla volné knihovny, opatovala z nich

jiná místa. Dewey poal tím, že zasílal nkolik malých knižnic o 100
svazcích na pl roku do rozliných vesnic. Po pl roce knihovny vráceny

a vymovány. Práce té za následujících let se velmi pispoilo a rozšíila

se tém po všech státech, tak že na p. knihovna státu Albany sama
roku minulého vyslala 600 koovných knižnic. Úhrnem koluje nyní v Spo-



944

jených Státech Severoamerických 2500 koovných knihoven, z nichž asi

1000 vypravil stát, ostatní soukromníci. Knihovny ty jsou v 30 státech

a mají v obhu na 11.500 svazk. Píkladu státu Xew-Yorku následoval

nejdív Wisconsin, pak Michigan a lova, po nich brzy Ohio, Minnesota,

Maine, New-Jersey a Pennsilvanie. K.
Plivání na podlahu, jakožto jeden z nejvtších nepátel hygieny,

došlo zásluhou pednášky dr. Rzetkowského povšimnutí asopisectva
polského a širší veejnosti. V Kuryeru Warszawském (ze dne 4. kvtna)
obsažen je lánek p. Kaprysa, který písn odsuzuje plivání na zemi ve

vagónech železnic, tramvají a navrhuje písná opatení proti této neesti

(cestou administrativn soudní). Smutná t0'vc, že tato jediná cesta mže
vésti k cíli. Takové stati mly by se objevovati v asopisectvu všech

národ. Bohužel je veejný tisk vi tmto zjevm dosud úpln lhostejný.

asopisy nedopejí nkdy místa ani výstrahám z kruh lékaských zaslaným.

Bylo by dobe, kdyby denní tisk pejímal a otiskoval zprávy o podobných
dležitých otázkách z list hygienických (Zdrowie, 1901, zeszyt 6.).

Odsouzen, že nedal dcko okovati, byl nedávno jistý otec

v Edinburku. Zdravotní úad podal na tohoto obana žalobu, že nedovolil

šesté už dít svoje okovati. (V Edinburku panuje nyní strach ped vy-

puknutím epidemie neštovic). Žalovaný hájil se tím, že okování mlo
u jednoho jeho dítte neblahé následky. Soudce ho pouoval, že nynjší

jeho obavy jsou nemístné, protože lymfa je nyní pipravována takovým
zpsobem, že okování nemže míti žádných následk. Naposled byl

však tvrdošíjný odprce okování odsouzen k pokut 18 šilink (asi 10 zl.)

a k zaplacení soudních útrat. —• Opt nový doklad, jak se dovedou lidé

vzpírati dobrodiní hygieny. — —
Chyby tiskové. V posudku Tho

%^ Ui^y^ ^ \ i+ovliVierkandt aSchultze; místo *tato« FV iVIdZclU V L.IIUVII*
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